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1 CHARAKTERISTIKA ZEM ĚDĚLSTVÍ 
Ing. Alexandra Tauferová 

 
 
1. 1 VÝZNAM ZEM ĚDĚLSTVÍ  
 
Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin 
a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje jejich vliv na utváření 
krajiny, její funkčnost a estetickou hodnotu. Na jedné straně má tedy zemědělství produkční 
funkci a to v závislosti na přírodních zdrojích a jejich kvalitě. Na straně druhé je zemědělství 
historicky nedílnou součástí krajiny, spoluvytváří její ráz a přispívá k vytváření biologické 
diversity. Zemědělství a životní prostředí jsou spolu neoddělitelně provázány. Zemědělská 
hospodářství bývají označována jako „polopřirozené ekosystémy“.  
Zemědělci svým počínáním ovlivňují nejen obecný ráz našeho okolí, ale rovněž mohou 
přispět k ochraně ekosystémů a na ně navázané rostlinné a živočišné druhy, včetně jejich 
přirozených stanovišť. Udržení, případně zvýšení biologické rozmanitosti dále vede 
k udržení/zvýšení ekologické stability území. Díky zemědělcům vznikají a jsou udržovány 
krajinné prvky jako např. remízky, meze nebo terasy, které kromě estetické funkce také chrání 
půdu před vodní či větrnou erozí a přispívají k udržení zvěře a ptactva v zemědělsky 
využívané krajině. Velké lány z minulosti jsou již v řadě oblastí ČR vystřídány menšími poli 
soukromých zemědělců, které dotvářejí tradiční malebnost krajiny a zvyšují tím její rekreační 
potenciál – jak krajina působí na člověka, jaké možnosti odpočinku a rekreace nabízí.  
 
Úkolem zemědělské činnosti tedy je: 

a) zabezpečit výrobu potravin, 
b) vyrobit dostatek kvalitních krmiv a steliva pro živočišnou výrobu, 
c) zajistit dostatečné množství kvalitních surovin pro zpracovatelský průmysl – 

potravinářský, krmivářský, textilní, kožedělný, chemický, energetický, farmaceutický, 
kosmetický aj., 

d) vytvářet a chránit krajinu, podílet se na ovlivňování životního prostředí, 
e) plnit na venkově sociální a osídlovací funkci. 

 
 
1. 2 HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY ZEM ĚDĚLSTVÍ  
 
 
1. 2. 1 Základní složky zemědělství 
 
Zemědělská produkce je jedním z tradičních odvětví národního hospodářství. Je tvořena 
dvěma základními složkami, a to rostlinnou produkcí zabývající se pěstováním kulturních 
rostlin a živočišnou produkcí zabývající se chovem hospodářských zvířat. Obě základní 
složky zemědělství se dále člení na odvětví, v závislosti na komoditě, která je produkována. 
Rostlinnými komoditami se rozumí polní a speciální plodiny pěstované pro své hlavní 
i vedlejší produkty k lidské výživě a konzumaci, k výživě hospodářských zvířat 
i k technickému a farmaceutickému užití, jako jsou obilniny, olejniny, luskoviny, okopaniny, 
pícniny, léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, technické a energetické plodiny a 
v neposlední řadě také speciální plodiny, mezi které patří vinná réva, chmel a tabák. 
Rozvoj těchto odvětví se vzájemně silně podmiňuje a vytváří uzavřený koloběh látek 
a energie. Klasická struktura osevních postupů v zemědělství s propojením rostlinné 
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a živočišné produkce se však stala v posledních 20 letech minulostí. Nejrozšířenější skupinou 
pěstovaných plodin zůstaly obilniny, které v současnosti zaujímají zhruba 1,6 mil. ha, z čehož 
1,3 mil. ha činí každoroční výměra pšenice a ječmene. 
 
 
1. 2. 2 Metody hospodaření 
 
Způsoby hospodaření se v průběhu lidských dějin neustále vyvíjely. Z původních 
„primitivních“ agrosystémů, které zahrnovaly agrosystémy žďárové či úhorové se lidé 
dopracovali k industriálnímu pojetí zemědělství, které je v současné době typické 
ve vyspělých zemích. Termín „průmyslové zemědělství“, jak je tato forma někdy označována, 
výstižně popisuje charakter moderní velkovýroby potravin.  
Kromě převládající metody hospodaření, kterou je nepochybně konvenční zemědělství, 
se ve vyspělých zemích v dnešní době setkáváme i s dalšími metodami. I tyto alternativy 
využívají výdobytků vědy a techniky, nekladou však důraz výlučně na intenzitu produkce 
a ekonomickou stránku věci. Snaží se více či méně zohlednit ekologické otázky a předcházet 
degradaci životního prostředí. Nejčastější alternativy představují zejména ekologické 
zemědělství, integrované zemědělství a v posledních letech tzv. precizní zemědělství. 
V menším měřítku se objevují i další metody, jako např. organické zemědělství, biologické 
zemědělství, biodynamické zemědělství, low input aj. Ve všech uvedených způsobech 
hospodaření na půdě je v posledních letech snaha uplatňovat koncepci setrvalého rozvoje, což 
se daří v různé míře v závislosti na charakteru daného způsobu hospodaření ale také na jeho 
konkrétním provádění. Z obecného pohledu by k naplňování kritérií setrvalosti mělo mít blíže 
ekologické zemědělství než konvenční. V konkrétních případech v praxi to však nemusí platit. 
 
 
1. 2. 2. 1 Koncepce trvale udržitelného rozvoje v zemědělství 
 
Od konce druhé světové války došlo k dramatické změně zemědělství. Díky novým 
technologiím, mechanizaci, zvýšenému množství aplikovaných chemických látek, specializaci 
a vládních politik podporujících maximalizaci produkce, produkce potravin a dalších 
zemědělských produktů výrazně vzrostla. A to všechno s nižším počtem zemědělců a nižšími 
nároky na práci. Změny v poválečném období přinesly mj. scelování pozemků a snahy 
o uplatnění velkovýroby i v rámci horských oblastí. I když měly tyto změny množství 
pozitivních efektů, měly také vysokou cenu. Podepsaly se na snížení úrodnosti půdy, 
kontaminaci vodních zdrojů, úbytku rodinných farem, nárůstu nákladů na produkci 
a v neposlední řadě měly negativní dopad na venkovské komunity. Zejména v druhé polovině 
dvacátého století došlo ke změně typické mozaikovité krajiny na krajinu až průmyslovou. 
Tyto negativní dopady jsou čím dál tím výraznější, proto se v posledních dvou desetiletích 
intenzivněji objevuje volání po výrazné úpravě způsobu hospodaření, který by dokázal naplnit 
potřeby současné generace, aniž by ohrozil uspokojení potřeb generací následujících nebo 
se uskutečňoval na úkor jiných národů. Takové hospodaření by nemělo ohrožovat podstatu 
přirozené funkce ekosystémů a přirozených zdrojů přírody, snižovat biologickou rozmanitost 
přírody a překračovat samočisticí kapacitu přírodního prostředí. Tyto principy jsou základem 
filozofie trvale udržitelného rozvoje (TUR). Primární význam pro TUR má nepřetěžování 
ekologického potenciálu planety (samočištění, recyklace, tvorba obnovitelných zdrojů).  
Trvale udržitelné systémy hospodaření na půdě by měly plnit čtyři základní funkce (nazývané 
dimenze setrvalosti): 
 
• Ekonomická funkce – zisková výroba zboží a služeb v rostlinné i živočišné produkci.  
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• Sociální a kulturní funkce – zajišťující zaměstnanost na venkově, ale také spojení 
zemědělství s půdou, v tomto ohledu podporuje zemědělce a ukazuje cenu zemědělství 
jako speciálního kulturního dědictví.  

• Ekologická funkce – vyjádřena vyváženou bilancí energomateriálových toků 
v agrosystémech (bilance živi, bilance OH, atd.), zachováváním životního prostředí a 
zemědělské krajiny (např. plocha ekologické infrastruktury). 

• Governance (úroveň řízení) – je důležitá pro vyvážené zohledňování výše uvedených 
dimenzí při řešení konkrétních problémů v praxi.   

 
Realizace koncepce setrvalého rozvoje zemědělství je zaměřena na: 
• zamezení další degradace půdy a dlouhodobé udržení, případně zlepšení její úrodnosti,  
• zamezení znečišťování povrchových a podzemních vod,  
• udržení dostatku vody v krajině,  
• omezení závislosti zemědělství na neobnovitelných zdrojích energie,  
• efektivní využívání diverzifikovaných genetických zdrojů a zachování jejich rozmanitosti 

pro budoucnost,  
• uchování přírodních a přírodě blízkých ekosystémů a jejich druhové diverzity ve 

venkovské krajině.  
 
Termín „trvale udržitelné zemědělství“ tedy neoznačuje přímo způsob hospodaření na půdě. 
Spíše je stupeň plnění kritérií (úroveň indikátorů) setrvalosti využitelný pro posuzování 
různých způsobů hospodaření (konvenčního, ekologického, integrovaného, atd.). 
 
 
1. 2. 2. 2 Konvenční zemědělství 
 
Konvenční zemědělství je obecně rozšířený název pro systém hospodaření převládající 
v průmyslově vyspělých zemích. Je charakteristický vyšší intenzitou hospodaření i použitím 
vyšších energetických a materiálových vstupů za účelem maximalizace produkce resp. 
momentálního ekonomického efektu. 
Významnými intenzifikačními faktory jsou koncentrace (zvyšování hustoty produkčních 
organismů v čase a prostoru), vysoký stupeň mechanizace až automatizace technologických 
postupů, intenzivní využití dodatkových chemických vstupů, energií i informací. 
Vnějším projevem intenzivního agroekosystému je vysoký stupeň urbanizace krajiny 
(potlačení přirozené vegetace, ostré ohraničení pozemků, množství zastavěných ploch ap.). 
Na úrovni pole je typickým rysem uniformita porostu, velmi nízká biodiverzita způsobená 
pěstováním monokultur, neschopnost autoregulace, často nízká adaptace k prostředí, trvalé 
narušování půdního prostředí a nutnost regulace dalšími materiálovými a energetickými 
vstupy. 
Vysoce intenzivní, mechanizovaný systém se stává zcela závislý na vnějších vstupech (stroje, 
paliva, chemikálie, osiva). Vysoké vnější energomateriálové vstupy silně snižují energetickou 
efektivitu systémů. Tyto systémy však bývají krátkodobě velmi efektivní z hlediska 
produktivity práce a využití plochy. 
 
 
1. 2. 2. 3 Ekologické zemědělství  
 
Ekologické zemědělství je celkový systém řízení zemědělského podniku a produkce potravin, 
který spojuje osvědčené environmentální postupy, vysokou úroveň biologické rozmanitosti, 
ochranu přírodních zdrojů, uplatňování přísných norem pro dobré životní podmínky zvířat a 
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způsob produkce v souladu s požadavky určitých spotřebitelů, kteří upřednostňují produkty 
získané za použití přírodních látek a procesů. Tento způsob hospodaření klade značný důraz 
na opatření chránící půdu a přírodu, zajišťuje ohleduplné zacházení se zvířaty a nepoužívá 
syntetické pesticidy ani umělá hnojiva. Ekologické zemědělství, v němž je striktně zakázáno 
použití umělých chemických látek, nabízí řešení jak omezit množství nebezpečných látek v 
potravinách na minimum. Ekologické zemědělství je přesně definovaná forma hospodaření, 
založená na produkci potravin, používající praktiky trvale udržitelného rozvoje, s cílem 
vyhnout se používání agrochemických vstupů a minimalizovat poškození životního prostředí. 
V ekologickém zemědělství jsou využívány přirozené metody ochrany před škůdci, plevely a 
nemocemi. Na ekologických farmách jsou vítanými pomocníky přirození predátoři, jako 
ptáci, netopýři, brouci a slunéčka sedmitečná, živící se škodlivým hmyzem. Používají se 
odolné odrůdy polních plodin, nebo preventivní opatření. 
Ekologické zemědělství ve vyšší míře odpovídá principům trvale udržitelného rozvoje 
zemědělství. Plní funkce produkční i mimoprodukční. Přesto neplatí, že ekologický způsob 
hospodaření je automaticky setrvalý.  Ekologické zemědělství je vnímáno také jako 
alternativa pro řešení problémů vylidňování venkova, odlivu pracovníků ze zemědělské 
prvovýroby a částečně i pro řešení nerovnoměrností regionálního rozvoje. 
 
Principy ekologického hospodaření: 
• Produkce potravin vysoké kvality a přiměřeného množství.  
• Postupy v souladu s přírodními systémy a cykly na všech úrovních od půdy, po rostliny 

až ke zvířatům.  
• Udržování a/nebo zvyšování dlouhodobé úrodnosti a biologické aktivity půdy.  
• Osevní postupy a technologie pěstování bránící erozi půdy.  
• Plevele jsou potlačovány agrotechnickými metodami, umělé herbicidy nejsou povoleny.  
• Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům je založena na podpoře samoregulující funkce 

agroekosystému, biologických a biotechnických metodách. Umělé fungicidy a insekticidy 
nejsou povoleny.  

• Etické zacházení se zvířaty respektováním jejich vrozených potřeb a chování.  
• Respektování místních, ekologických, klimatických a zeměpisných rozdílů a využívání 

praktik a postupů vyvinutých v jejich důsledku. 
 
Ekologické principy:  
• Podpora druhové pestrosti a ochrana vzácných přirozených stanovišť a přírodních útvarů.  
• Maximální využití obnovitelných zdrojů a recyklace, využívání místních zdrojů.  
• Minimalizace znečištění a odpadů.  
• Pěstování geneticky manipulovaných organismů (GMO) není povoleno.  
 
 
1. 2. 2. 4 Integrované zemědělství 
 
Integrované zemědělství je přechodný systém mezi konvenčním a ekologickým 
zemědělstvím. Zahrnuje rostlinnou a živočišnou produkci za vyváženého dodržování 
ekologických a ekonomických požadavků. Je charakterizováno integrací dostupných 
technických, biologických, chemických a ekologických poznatků. Agrochemické vstupy 
používá na základě diagnostických metod výživného stavu rostlin a okamžité zásoby živin 
v půdě. Aplikaci pesticidů omezuje na případy překročení prahu škodlivosti jednotlivých 
škodlivých činitelů. Preferuje preventivní opatření (střídání plodin, výběr odrůd), biologické 
metody regulace a vyváženost všech pěstitelských faktorů. 
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Hlavní cíle integrovaného zemědělství 
Integrovaná zemědělská produkce má za cíl v racionálně rozsáhlé míře přispět k ochraně 
životního prostředí. Hospodaření podle principů integrovaného zemědělství by se mělo 
vyznačovat snahou o zachování krajinných elementů odpovídajících danému stanovišti, 
o zohlednění požadavků na ochranu druhů a to především opatřeními na ochranu biotopů. 
Především se jedná o zachování, znovuobnovení či vytvoření mezí, křovin, větrolamů, 
malých vodních toků a ostatních struktur, které by měly být vzájemně slučovány do 
spojeného systému biotopů. Tento systém pak nebude plnit pouze úlohu ochrany biotopů, ale 
také bude sloužit jako stabilizátor krajinných funkcí jako celku. Rozsah a struktura rostlinné a 
živočišné produkce musí být harmonická z hlediska produkčního i ekologického. Vhodným 
rozsahem používaných vlastních statkových krmiv v živočišné produkci a optimálním 
využitím statkových hnojiv v rostlinné produkci se omezuje objem vstupů z okolí. 
Integrované zemědělství má rovněž za cíl ve zvýšené míře zohlednit stanovištní podmínky 
a optimalizovat tak využití půdy. Jestliže totiž nejsou přiměřeným způsobem zohledněny 
stanovištní podmínky, vede to zpravidla ke zvýšeným nákladům, ke ztrátám na výnosech 
a ke snížení kvality, za určitých okolností je ohrožena i úrodnost půdy. Využití půdy 
odpovídající stanovišti vyžaduje znalost půdních vlastností a její reakce na zásahy, jež jsou 
spojeny s využitím půdy za daných klimatických podmínek.  
 
 
1. 2. 2. 5 Precizní zemědělství 
 
Precizní zemědělství je relativně nový způsob hospodaření vycházející z předpokladu, že 
půdní vlastnosti v rámci polí mohou být rozdílné. V tradičním pojetí jsou pole chápány jako 
základní homogenní jednotky agrosystému. K hodnocení půdní heterogenity v rámci 
pozemků a následnému variabilnímu provádění pěstebních opatření jsou využívány 
technologie původně vytvořené mimo zemědělství, např. globální poziční systém (GPS), 
který poskytuje on-line informace o pozici na pozemku. Spojením s měřícími senzory na 
zemědělských strojích, které jsou zároveň vybaveny palubním počítačem a systémem pro 
mobilní komunikaci (GSM) je možné danou operaci provádět podle lokálních podmínek 
půdního nebo vegetačního prostředí. Jedním z přínosů této technologie je možnost snížení 
nákladů na vstupy pěstovaných plodin a případně monitorování výsledku hospodaření 
(výnos). Dalším z možných přínosů této technologie je šetrnost k životnímu prostředí. 
Dálkový průzkum země (DPZ) je jedním z důležitých zdrojů informací o prostorové 
variabilitě v rámci pozemků. Z dat DPZ je možné získat řadu biofyzikálních parametrů 
poskytujících informace o míře prostorové variability. Družicové snímky je možné 
klasifikovat do několika zvolených kategorií popisující stav porostů na pozemky. Tyto 
informace mohou sloužit jako podklady pro vytvoření tzv. aplikačních map. 
 
Technologie využívané v precizním zemědělství: 
• geografické informační systémy (GIS) 
• globální poziční systémy (GPS) 
• globální systém pro mobilní komunikaci (GSM) 
• technologie dálkového snímkování (pořizování leteckých fotografií a družicových 

snímků), posuzování stavu porostů a prognóza výnosů s využitím vegetačních indexů 
• sklizňové a analytické senzory a monitory pro monitorování výnosů a půdních vlastností 

(obsah živin, půdní vodivost, ...) 
• variabilní aplikační technologie pro diferencované zpracování půdy, setí, hnojení 

a ochranu rostlin 
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Postup práce v precizním zemědělství 
 
1. Pole se rozdělí na zóny podle sledovaného hlediska. Buď se sledovaný prvek zjišťuje přímo 
– analýzou vzorků, nebo nepřímo – pomocí speciálních senzorů. Často využívaným 
sledovaným základním prvkem je výnos na jednotlivých částech pozemku a sestavení 
výnosové mapy pozemku. Údaje zpracuje systém GIS. 
2. Při zákroku na pozemku je stroj navigován GPS a pomocí GSM palubní počítač vydá stroji 
pokyn, s jakým účinkem má pracovat na příslušném místě, kterým projíždí.  
Např.: u rozmetadla hnojiv – na kterém místě zvýšit dávku, kde snížit dávku; u secího stroje – 
na kterém místě zvýšit výsevek, kde výsevek snížit; při postřiku proti plevelům – na kterém 
místě je možné postřikovač vypnout, kde zapnout; u sklizňového stroje – kdy zpomalit 
a zvýšit otáčky, kde zrychlit (při řídkém porostu) apod. 
 
Precizní zemědělství tedy umožňuje: 
• přesnější hodnocení prostorové heterogenity pozemků, 
• přesnější hodnocení časové dynamiky procesů ovlivňujících tvorbu výnosu a kvalitu 

produkce, 
• provádění přesnějších zásahů. 
 
Výhody precizního zemědělství: 
• vede k ekologické šetrnosti, 
• vede k energetické úspoře, 
• vede k úspoře nákladů (úspora nákladů na pesticidy je např. až 50 %), 
• vede k trvalé udržitelnosti. 
 
 
1. 3 VYUŽITÍ DPZ V ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCI  
 
Dálkový průzkum Země (DPZ) lze definovat jako získávání údajů o objektech a jevech 
na povrchu naší planety bez fyzického kontaktu. Základním podkladem jsou různé formy 
družicových snímků, leteckých snímků, ale i snímků pořízených pomocí ultralehkých modelů 
vybavených senzory. Většina dálkových senzorů je schopných snímat jak vlnové délky 
viditelné lidským okem, tak i ty, které lidské oko nedokáže zaznamenat. Schopnost ukládat, 
analyzovat a zobrazovat nasnímaná data na polních mapách dělá z DPZ důležitý nástroj 
pro zemědělský sektor.  
Počátky využití DPZ v zemědělství se datují do padesátých let minulého století. Nedávné 
technologické pokroky však udělaly DPZ dostupným pro většinu zemědělců.  
Na základě snímků je možné provádět analýzy, jako například analýzu druhového složení 
vegetace, zjištění kvality vegetace, lokalit trpících vodním stresem nebo převlhčením, 
identifikovat oblasti s nedostatkem živin, oblasti vegetace postižené chorobou, zaplevelené 
oblasti, oblasti poškozené škůdci, větrem, atd. Tyto informace je poté možné využít jako 
podklady pro variabilní aplikaci hnojiv či pesticidů. Informace ze snímků umožňují 
zemědělcům ošetřit pouze postižené oblasti. Navíc problém může být často identifikován 
z dálky ještě před tím, než je možné ho identifikovat vizuálně.  
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1. 4 VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCI  
 
Geografický informační systém (GIS) je systém pro získávání, ukládání, analýzu 
a management dat a souvisejících atributů, které jsou prostorově vázané k Zemi. GIS tedy 
označuje počítačový software poskytující možnost prostorové (polní) data skladovat, 
vyhledávat a přetvářet. Jedná se o informace týkající se např. půdního typu, obsahu živin atd., 
které tvoří vrstvy a přiřazují danou informaci ke konkrétnímu místu na poli. GIS umožňuje 
analyzovat charakteristiky jednotlivých vrstev a vytvářet aplikační mapy, výnosové mapy 
či další nástroje pro management. 
Prostorovou analýzu, rozbor geografických jevů a vztahy, které mezi nimi existují, je možné 
využít v mnoha oblastech zemědělství. Díky lepšímu pochopení, jak jednotlivé jevy v rámci 
krajiny souvisejí, mohou vedoucí pracovníci v zemědělství optimalizovat efektivitu 
jednotlivých operací a zlepšit ekonomiku. Bez ohledu na měřítko, jestli se jedná o analýzu 
informací o výnosu plodiny na úrovni pole nebo na úrovni celé krajiny, se GIS stává plně 
integrovaným a přijímaným jako pomocný nástroj pro vládní agentury ke správě programů 
pro podporu zemědělců a k ochraně životního prostředí. 
 
Konkrétní aplikace GIS v zemědělství: 
• sdružování zemědělských a ekonomických souborů dat, 
• interpolace polních dat, 
• podpora rozhodovacího procesu pro management zemědělského podniku, 
• rozmístění majetku podniku, 
• evidence vstupů do půdy, 
• kontrola dodržení zákonných požadavků, 
• kontrola dodržení požadavků pro dotace. 
 
Příkladem GIS využívaného státní správou je v ČR aplikace Registr půdy (LPIS = Land 
Parcel Identification System). LPIS je geografický informační systém, který je vytvořen 
primárně pro evidenci využití zemědělské půdy.  
 
 
1. 5 VLIV ZEM ĚDĚLSKÉ PRODUKCE NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  
 
Území České republiky se vyznačuje velkou heterogenitou krajiny i jednotlivých stanovišť. K 
jejímu zvýšení v minulosti značně přispělo i samotné zemědělství. V posledních padesáti 
letech však díky změně technologií bylo zemědělství naopak hlavní příčinou snížení diverzity 
venkovské krajiny. K největšímu poklesu druhové rozmanitosti došlo v typických agrárně-
produkčních oblastech se silně narušenou strukturou krajiny a s velkou spotřebou 
agrochemikálií. Způsob pěstování plodin (monokultury) a obdělávání půdy (orba po směru 
svahu, dlouhé svahy) nerespektoval zásady protierozní ochrany, což vedlo k projevům vodní 
i větrné eroze. Došlo ke scelování pozemků do velkých půdních bloků (průměrná plocha 
pozemků se zvýšila z 0,23 ha v roce 1948 na přibližně 20 ha v současnosti), které často 
nerespektovalo reliéf terénu. Do půdy byla dodávána průmyslová hnojiva, která nebyla 
pěstovanými plodinami efektivně využita. Agrochemikálie pak byly spolu s půdními 
částicemi transportovány do vodních toků a nádrží tam způsobovaly a stále způsobují 
eutrofizaci vody. Následkem takových opatření jsou značně narušené odtokové poměry, 
znečištění vod a degradace půdy. Těmito kroky byl postupně nastartován proces ztráty 
přirozené úrodnosti půdy, výrazné snížení schopnosti retence vody v krajině, snížení 
biologické rozmanitosti, snížení početnosti druhů vázaných na zemědělskou krajinu a úbytek 
ekostabilizačních krajinných prvků. K procesům, které nepříznivě ovlivňují produkční a 
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ekologické funkce půdy řadíme také kontaminaci půdy, degradaci půdy úbytkem organické 
hmoty, acidifikaci a zábor půd. 
V dnešní zemědělské krajině se negativně projevuje zejména malý počet stanovišť pro planě 
rostoucí druhy rostlin a úkrytů, resp. potravních základen pro volně žijící živočichy. 
Charakteristickým příkladem je úbytek druhů závislých na drobných plochách rozptýlené 
zeleně, polních okrajích a celkově nižší intenzitě hospodaření (např. koroptev a zajíc polní). 
Za hlavní příčiny klesajícího počtu druhů zemědělské krajiny lze označit zejména nedostatek 
potravy v sezóně i během zimování, nedostatek úkrytů a způsoby hospodaření, které vedou 
k fyzické destrukci snůšek nebo mladých jedinců u ptáků a dále ztráta těch druhů které jsou 
vázány na stanoviště nezatížená chemickými polutanty. 
Unifikované velkoplošné hospodaření se podepsalo na značném ohrožení řady biotopů 
na travních porostech. Nejčastější příčinou degradace travních společenstev je celková 
eutrofizace lokalit z důvodů zvýšeného hnojení. Biodiverzita luk tak postupně klesá, 
ve společenstvech postupně začínají převažovat druhy snášející intenzivní a uniformní způsob 
hospodaření. Specifická část biotopů byla poškozena opačným trendem – ústupem 
pravidelného obhospodařování, zejména pak ústupem od pastvy nebo kosení. Taková travinná 
společenstva následně podléhají zarůstání náletem dřevin, šíření invazních druhů, popř. jsou 
zalesněna, čímž dotčené biotopy zanikají. 
 
 
1. 5. 1 Zdroje znečištění ovzduší ze zemědělství 
 
Hlavním zdrojem emisí do ovzduší je intenzivní chov hospodářských zvířat včetně skladování 
a aplikace organických hnojiv (chlévského hnoje a močůvky, eventuálně kejdy). 
Nejvýznamnějším znečišťovatelem ovzduší je amoniak (NH3) ve spojení se zápachovými 
látkami. Šíření čpavku a nepříjemných zápachů včetně emise dalších plynů má nepříznivý 
vliv nejen na životní prostředí člověka, ale i na okyselování půdy a škody na lesních 
porostech. Projevuje se i na postupném oteplování ovzduší, ke kterému přispívají tzv. 
skleníkové plyny. Mezi nejdůležitější patří vodní pára, oxid uhličitý (CO2), metan (CH4) 
a oxidy dusíku, které jsou z praktických důvodů vyjadřovány jako oxid dusný (N2O). Tyto 
plyny se vyskytují v atmosféře přirozeně, ale ke zvyšování jejich koncentrace dochází 
i následkem intenzivní zemědělské produkce. Podle analýzy, kterou provedl Mezinárodní 
institut pro výzkum potravinové politiky (International Food Policy Research Institute, IFPRI) 
bylo zjištěno, že podíl zemědělství na tvorbě skleníkových plynů je kolem 14 %. Významným 
zdrojem je používání strojů poháněných naftou nebo benzinem. Orba, setí, ošetření 
pesticidem, přihnojení, opakované ošetření pesticidem, sklizeň, posklizňová úprava půdy, 
doprava do zpracovatelského závodu – to je dnes standard, který u plodin náročných 
na agrotechniku bývá ještě rozšířen. Všechna tato opatření jsou v intenzivním zemědělství 
vykonávána pomocí zemědělské mechanizace. Stroji a naftou zemědělské zdroje 
skleníkových plynů nekončí. Dalším jsou přežvýkavci, zejména krávy. Mikroflóra jejich 
bachoru fermentuje píci za anaerobních podmínek, takže jednou ze zplodin je metan, o kterém 
je známo, že díky intenzivní absorbci infračerveného záření je asi šestinásobně účinnějším 
skleníkovým plynem než oxid uhličitý. Krávy ho vypouštějí značné množství. Metan se také 
tvoří v zatopených polích rýže. Dále, jakékoli narušení stavu půdy, které vede k jejímu 
vysychání, jako například orba, ale i plečkování, vede kromě ztráty vláhy i ke zvýšení 
produkce CO2. 
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1. 5. 1. 1 Možnosti omezení znečištění  
 
Logickou cestou je agrotechnika co nejméně používající strojů. K omezení emisí by mohlo 
částečně napomoci pěstování odolných odrůd, například transgenních. Proti hmyzím škůdcům 
vyjíždějí postřikovací stroje aplikující insekticidy i několikrát za sezonu. Použití geneticky 
modifikovaných odrůd by mohlo tyto výjezdy techniky odstranit. Struktura zemědělské 
krajiny, kde zpracovatelské závody jsou co nejblíže pěstitelů, je další možností příznivého 
opatření vedoucího k omezení dopravy. 
 
 
1. 5. 2 Poškození vodních ekosystémů vlivem nesprávných zemědělských praktik 
 
Povrchové a podzemní vody mohou být znečišťovány jak úniky silážních šťáv ze skladů 
krmiv, močůvky a kejdy z jímek těchto produktů, tak i ropnými látkami a nadměrnou plošnou 
aplikací hnojiv a pesticidů. K poškození vodních ekosystémů nejčastěji dochází v případě 
nepřiměřené nebo časově nevhodné aplikace průmyslových hnojiv či pesticidů. Tyto faktory 
přispívají k eutrofizaci vod.  
Eutrofizace je soubor procesů vedoucích ke zvyšování obsahu anorganických živin, zejména 
sloučenin dusíku a fosforu, ve stojatých i tekoucích vodách. K eutrofizaci významně přispívá 
intenzivní zemědělská produkce, některé druhy průmyslových odpadních vod, používání 
polyfosforečnanů v pracích a čistících prostředcích a zvýšená produkce komunálních 
odpadních vod a odpadů fekálního charakteru. Fosforečnany z hnojiv se do povrchových toků 
dostávají erozními splachy z polí. Význačným hnojivem je tzv. superfosfát. Důsledkem 
nárůstu koncentrace sloučenin fosforu v povrchových vodách je výše zmíněný nepřiměřený 
nárůst vodních řas a sinic, tzv. vodního květu. Nadměrné bujení těchto organizmů způsobuje 
nejen senzorickou nepřijatelnost vody, ale i mnoho dalších negativních jevů. Mezi ty 
nejzávažnější patří narušení kyslíkového režimu s následným úhynem ryb, hygienická 
nepřijatelnost jedovatých látek produkovaných sinicemi, tzv. cyanotoxinů, špatná 
upravitelnost vody pro vodárenské účely či narušení ekologické rovnováhy vodního 
ekosystému.  
Nadměrná eutrofizace povrchových vod začala zhruba v padesátých letech dvacátého století, 
kdy se započalo s intenzivním a velkoplošným hnojením zemědělských ploch. V dnešní době 
je eutrofizace celosvětovým problémem. 
 
 
1. 5. 2. 1 Strategie pro omezení znečištění 
 
Důležitou součástí strategie pro omezení negativních dopadů zemědělství na kvalitu vodních 
ekosystémů je bezpečné skladování a manipulace s hnojivy a pesticidy a rovněž dodržování 
zásad jejich aplikace. K prevenci znečištění vodních ekosystémů přispívá také co nejdelší 
vegetační pokryv půdy zajištěný pomocí meziplodin, krycích plodin, případně ponecháním 
posklizňových zbytků na povrchu půdy v průběhu zimního období. Napomoci mohou také 
nové technologie, jako například vývoj pesticidů šetrnějších k životnímu prostředí nebo 
biotechnologie umožňující snížení množství aplikovaných agrochemikálií k porostům polních 
plodin. 
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1. 5. 3 Poškození půdy kontaminací 
 
Na kontaminaci půd se podílí celá řada anorganických i organických látek, jejichž zdrojem 
v půdě mohou být jednak přirozené procesy, jako např. vstup prvků do půd zvětráváním 
hornin, ale také antropogenní aktivita. Potenciální nebezpečnost těchto látek je posuzována 
z hlediska ekotoxikologického (působení na ostatní složky ekosystému), z hlediska 
humanotoxikologického (působení na organismus člověka) a z hlediska ekonomického 
(snížení výnosovosti rostlinné produkce). Pro hodnocení úrovně kontaminace půd, pro její 
kvantifikaci se nejčastěji používá hlediska humanotoxikologického, v jehož rámci je možno 
specifikovat cesty působení na organismus člověka. 
 
Lokální kontaminace 
Je způsobena především průmyslovými aktivitami, jako je těžba a zpracování nerostů, 
ukládání odpadů, ale též haváriemi s úniky toxických látek. U zemědělské půdy jsou zdroje 
lokální kontaminace v aplikaci hnojiv a kalů z čistíren odpadních vod (ČOV), popř. 
v deponiích jiných odpadů.  
 
Difuzní kontaminace 
Je způsobena atmosférickou depozicí látek průmyslem a dopravou emitovaných látek 
podléhajících dálkovému přenosu a plošnými zemědělskými a průmyslovými praktikami 
(aplikace odpadních kalů, hnojiv a pesticidů). Depozice polutantů přináší do půd především 
rizikové prvky a persistentní organické polutanty. 
 
 
1. 5. 3. 1 Strategie pro omezení poškození půdy kontaminací 
 
Opatřeními pro ochranu půdy se zabývá více zákonů. Většinou se však vztahují pouze 
k zemědělským půdám, neřeší celkově půdu jako složku životního prostředí. Nástrojem pro 
dlouhodobé sledování stavu a vývoje kontaminace půdy je program monitoringu 
zemědělských půd. Tento program se nazývá Agrochemické zkoušení zemědělských půd 
(AZP) a sledování rizikových prvků a rizikových látek. Práce v rámci AZP, které se týkají 
kontaminace půdy na jednotlivých pozemcích, jsou zaměřeny na: 
 
• zjišťování výsledků chemických rozborů vzorků půdy,  
• agronomické zhodnocení stavu jednotlivých zkoušených pozemků,  
• zhodnocení vývoje agrochemických vlastností zkoušených zemědělských půd průběžně a 

za období 6 let,  
• zjišťování aktuálního stavu kontaminace zemědělských půd, včetně vedení seznamu 

kontaminovaných pozemků, zjišťování a hodnocení průběžných výsledků monitoringu 
zemědělských půd se zaměřením na ochranu potravního řetězce před vstupy nežádoucích 
látek. 

 
Mezi sledované faktory patří Rizikové prvky (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, F, Hg, Mo, Ni, Pb, V, 
Zn) a rizikové látky (polycyklické aromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, 
polychlorované bifenyly, extrahovatelný organicky vázaný chlor, adsorbovatelný organicky 
vázaný chlór, persistentní organochlorové pesticidy, polychlorované dibenzodioxiny 
a dibenzofurany). 
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2 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA 
Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová 

 
2. 1 HISTORIE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY  
 
Základní myšlenka vzniku Společné zemědělské politiky (SZP) byla obsažena již v Římské 
smlouvě o založení Evropského hospodářského společenství, kterou Německo, Francie, Itálie 
a země Beneluxu podepsaly dne 25. července 1957. Základní principy a nástroje této politiky 
byly formulovány v 60. letech a SZP byla v této podobě uplatňována až do konce 80. let. 
Později se však stala obětí vlastního úspěchu, neboť vlivem modernizace došlo k výraznému 
zvýšení produktivity a ze strany Společenství subvencovaná výroba nenacházela odbytiště a 
končila v evropských skladech. Vytvoření společného trhu pro zemědělské výrobky bylo 
obtížnější než v případě výrobků průmyslových. Na přijetí Společné zemědělské politiky 
vyvíjela tlak zejména Francie. Ve francouzském zemědělství pracovala v padesátých letech 
ještě pětina práceschopného obyvatelstva, což mělo výrazný ekonomický a sociální dopad. O 
volební hlasy zemědělců se také výrazně hlásili tamní politikové. 
Všichni zakládající členové Evropského hospodářského společenství měli ve skutečnosti 
v oblasti zemědělství i některé shodné zájmy. Jejich hlavním záměrem bylo rozvíjet 
zemědělskou výrobu, aby si zajistili potravinovou soběstačnost a odlehčili deficitům svých 
obchodních bilancí. Evropské zemědělství bylo velmi rozdílné a v mnoha oblastech se vhodně 
doplňovalo. Každá země měla komparativní výhodu, jejímž využitím si mohla zajistit místo 
na a slunci. Francouzské obilné přebytky mohly nalézt odbytiště v Německu. Itálie byla 
v roce 1958 jediným středozemním státem s typicky jižním zemědělstvím a Nizozemí mohlo 
zásobovat společný trh masem a masnými výrobky za nízké ceny. Evropští státníci se také 
shodovali v názoru na budoucnost zemědělství. Měla být zajištěna jeho modernizace, což by 
uvolnilo nezbytné pracovní síly pro prudce se rozvíjející průmysl.  
Jednání však byla velmi obtížná, jak o tom svědčí i články Římské smlouvy, které se týkají 
zemědělství. Dohoda o detailním fungování Společné zemědělské politiky byla sysifovským 
úkolem. Smlouva neobsahuje konkrétní ustanovení o tom, jak bude zemědělství v Evropském 
hospodářském společenství podporováno. Byl stanoven pouze cíl, základní principy a časový 
rámec, kdy měl být celý systém vytvořen. Článek 39 (nyní článek 33 konsolidované verze) 
definoval pět základních cílů, které by měla Společná zemědělská politika zachovávat, a mezi 
něž patří zvýšení produktivity zemědělství, zajištění odpovídající životní úrovně zemědělské 
komunity, stabilizace trhů, zajištění plynulého zásobování a zajištění dodávek spotřebitelům 
za rozumné ceny. 
Některé z těchto cílů byly vzájemně obtížně slučitelné. Například zajištění životní úrovně 
zemědělců předpokládalo dotace a vyšší ceny výrobků, zatímco spotřebitelé by dali přednost 
nízkým cenám. Tyto cíle však jasně odrážejí vůli tvůrců smlouvy vybudovat moderní 
a soběstačné zemědělství s regulovaným trhem zajišťujícím stabilitu cen potravin a příjmů 
farmářů. Pro jejich splnění smlouva zmiňovala i dva nástroje. Počítalo se s vytvořením 
společných organizací trhu pro jednotlivé zemědělské komodity a se založením – jednoho 
nebo více – finančních fondů. Konkrétním naplněním těchto ustanovení však byly pověřeny 
až instituce budoucího Společenství. Smlouva určila také přesný časový rámec, který stanovil 
její závaznost od začátku druhé etapy přechodného období (1. leden 1962). 
Když na počátku 80. let představitelé Evropského společenství srovnali cíle Římské smlouvy 
a dosažený stav zemědělství, pocítili jisté zadostiučinění. Zvýšení produktivity, což byl první 
stanovený cíl, překonalo všechna očekávání. Evropské zemědělství prošlo razantní 
modernizací. Přestože jeho podíl na celkovém HDP výrazně klesl a sektor opustily milióny 
osob, došlo k výraznému zvýšení produktivity. Díky politice intenzivního hnojení zemědělské 
půdy bylo dosaženo vysokých výnosů v rostlinné výrobě, racionální organizace chovu 
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dobytka zlepšila hospodářskou užitkovost zvířat. Rovnice byla jednoduchá: lepší výnosy 
s využitím menšího množství pracovních sil umožnily snížení cen a zvýšení příjmů 
zemědělcům, kteří hospodaření na půdě neopustili. Modernizace však nebyla řízena pouze 
trhem, ale také silnou intervencí veřejných prostředků. Ty zaručily zemědělcům, že jejich 
příjmy nevykazovaly prudké výkyvy v závislosti na situaci na trhu, ale získaly jistou stabilitu 
díky centrálně stanoveným intervenčním cenám. Byla tak zajištěna stabilita trhů 
a odpovídající životní úroveň zemědělské komunity, což byly další dva cíle stojící u zrodu 
Společné zemědělské politiky. 
Pokud jde o dodávky spotřebitelům za rozumné ceny, celkový vývoj produktivity práce nejen 
v zemědělství, ale v celém národním hospodářství, umožnil postupný pokles podílu výdajů 
na potraviny v rodinných rozpočtech. Zatímco v padesátých letech bylo společenství jako 
celek závislé na dovozu klíčových zemědělských produktů, jako např. obilniny, situace se od 
osmdesátých let začala silně měnit. Právě tehdy začala domácí nabídka obilnin převyšovat 
domácí poptávku. Přebytků začalo být již dříve dosahováno u mléka a hovězího masa. Hlavní 
skupinou produktů, u nichž má až dodnes Evropa strukturální deficit, jsou především 
olejniny. U všech ostatních došlo k výraznému růstu produkce. Přispěly k nim i dvě vlny 
rozšiřování společenství v 70. a 80. letech. Ta první přivedla do Evropského hospodářského 
společenství v roce 1973 Velkou Británii, Dánsko a Irsko, tedy země, jež se specializují na 
pěstování polních plodin a živočišnou výrobu, především produkci mléka a hovězího masa. 
Další rozšíření společenství se v roce 1986 týkalo Španělska a Portugalska a znamenalo 
vytvoření nové rovnováhy s větším podílem typicky jižních produktů (olivy, víno, tabák). 
Z hlediska Římské smlouvy šlo o jednoznačné úspěchy. Z pohledu daňového poplatníka 
se však úspěch Společné zemědělské politiky jevil v mnohem černějších barvách. Právě 
v roce 1980 dosáhl podíl společné zemědělské politiky 72,3 procent všech výdajů rozpočtu. 
Rostoucí finanční nenasytnost Společné zemědělské politiky se stala předmětem oprávněné 
kritiky a problémem, jehož řešení začalo zabírat stále více času na evropských schůzkách. 
Nebyla přitom kritizována ani tak podpora zemědělství jako taková. Ostatně i USA, jejichž 
liberalismus je Evropě dáván často za příklad, své zemědělství vždy silně podporovaly. 
V tehdejším Evropském společenství se však jeho další podpora začala jevit jako krajně 
neproduktivní. Jejím důsledkem už nebyla zdravá podpora výrobní schopnosti farmářů, ale 
subvencování přebytečné výroby, která nenacházela odbytiště a končila v evropských 
skladech. 
V roce 1984 proto přijala Rada klíčové opatření a zavedla systém mléčných kvót, které celou 
situaci radikálně změnily. Tento systém je v Evropské unii v platnosti dodnes. 
Na celoevropské úrovni bylo stanoveno celkové množství mléka, které se podle daných 
kritérií dále rozdělilo mezi členské státy. Hlavní inovace však spočívala v tom, že kontrola 
výroby se neuskutečňovala na úrovni státu nebo regionu, ale přímo u výrobce. Každému 
zemědělci byla podle kritérií platných po celém území společenství přidělena individuální 
mléčná kvóta, za jejíž dodržení byl přímo zodpovědný. Ta se dále dělila na kvótu na mléko 
dodávané mlékárnám a kvótu na mléko používané k jiným účelům. Pokud stanovené 
množství mléka překročil, musel do evropského rozpočtu zaplatit pokutu. Její výše byla 
stanovena tak, aby zemědělec nedodržení kvóty citelně finančně pocítil. Zavedení mléčných 
kvót bylo jedním z prvních případů, kdy si situace na trhu vyžádala výrazný zásah do dosud 
prakticky neomezeného systému podpor. 
Společná zemědělská politika se do určité míry úspěšně vyrovnala se svými původními úkoly: 
zajistit vysokou produktivitu v zemědělském sektoru a bezpečné zásobování potravinami. 
Společenství je již dlouho soběstačné ve výrobě obilovin, mléka, másla, hovězího, telecího i 
vepřového masa, drůbeže a cukru. Ze zemí EU se stal druhý největší vývozce zemědělských 
produktů. Růst produktivity v zemědělství byl obrovský, i když zásluhu na tom má také vývoj 
technologií, používaných zemědělci. Obchod zemědělskými výrobky na vnitřním trhu EU se 
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několikanásobně zvýšil. Ceny potravin sice stouply, ale ceny spotřebitelského zboží rostly 
výrazněji. Současně však váha zemědělství ve všech zemích EU dramaticky poklesla (podíl 
zemědělství na tvorbě HDP se snížil z 5% v roce 1973 na 1,3 % v roce 2005). To je ovšem 
pouze jedna stránka SZP. Druhá stránka jejích výsledků se stala trvalým terčem kritiky. 
Mnozí z ní vyvozovali, že se SZP přežila, je anachronická a že jediným řešením je ji buď plně 
opustit, nebo velice rázně reformovat. Nejčastějšími argumenty kritiků Společné zemědělské 
politiky byla neefektivní alokace zdrojů, kdy vysoké intervenční ceny umožňovaly obdělávat 
okrajové pozemky a udržovat pracovně náročnou výrobu. 
 
 
2. 2 BUDOUCNOST SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU 
 
Společná zemědělská politika se v následujícím období bude zaměřovat především 
na zvyšování kvality potravin, zajištění bezpečnosti potravin, zajištění dobrých životních 
podmínek venkovské společnosti, zajištění zachování zdravého životního prostředí pro další 
generace, zajištění lepšího zdraví a lepších životních podmínek zvířat, a to vše s co nejnižšími 
náklady. 
V průběhu následujících let se bude SZP postupně měnit tak, aby i nadále byla živou politikou 
odrážející potřeby a očekávání evropské společnosti, podporovala udržitelné zemědělství 
nabízející bezpečné, kvalitní produkty a zároveň chránila životní prostředí a blahobyt zvířat, 
podporovala mnohostrannou úlohu zemědělců jako dodavatelů veřejných statků pro 
společnost, podporovala růst a vytváření pracovních míst ve venkovských oblastech, 
posilovala konkurenceschopné a inovační zemědělství schopné reagovat na výzvy světového 
trhu a aby pro zemědělskou politiku platila jednoduchá a transparentní pravidla. 
 
 
2. 3 CÍLE A PRINCIPY SPOLE ČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU 
 
Integrace evropského zemědělství ve formě společné zemědělské politiky byla jedním z cílů 
Evropského hospodářského společenství již v 50. letech 20. století. Tomu odpovídalo 
i zaměření politiky. Rozhodujícím cílem byla dostatečná produkce a kvalita zemědělských 
komodit a vytvoření efektivně fungujícího odvětví, které by zvýšilo životní úroveň obyvatel 
žijících ve venkovských oblastech. Zemědělská politika přispívala zemědělcům subvencemi, 
které umožňovaly zvýšení výroby. Kromě zajištění zemědělské soběstačnosti byla cílem 
Evropského společenství od počátku cenová regulace zemědělských výrobků. Zásadním 
rozhodnutím byla cenová podpora, kdy zemědělci získali garanci cen, které dostanou za své 
výrobky, nedojde-li k poklesu pod určitou úroveň. 
Hlavní cíle společné zemědělské politiky jsou vymezeny Římskou smlouvou a netýkají 
se pouze ekonomické roviny, ale také oblasti sociální a politické. Primární ekonomické cíle 
zahrnovaly především zvýšení produktivity zemědělství, využití technických inovací a lepší 
využívání výrobních zdrojů, zejména pracovní síly. Sociální rovinu představovala především 
snaha o zlepšení životní úrovně obyvatelstva pracujícího v zemědělství žijícího 
ve venkovských oblastech. Politické cíle definovaly stabilizaci trhů a vytvoření podmínek 
pro zásobování zemědělskými komoditami. Stabilní trhy jsou schopné eliminace výkyvů 
vnitřního potravinového trhu   zajištění plynulého chodu zásobování potravinami má širší 
politické i sociální konsekvence. Vytyčené cíle Společné zemědělské politiky a jejich 
naplňování mělo přispět k ochraně vnitřního trhu před importy za účelem ochrany domácích, 
někdy méně efektivních výrob. 
Evropská zemědělská integrace je založena na třech základních principech Společné 
zemědělské politiky: 
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• princip jednotného trhu, který představuje volný pohyb zemědělských produktů mezi 

jednotlivými členskými státy. 
• princip preference Společenství zahrnuje přednost odbytu ze společného trhu, produktům 

vyrobeným v členských zemích. 
• princip finanční solidarity představuje financování zemědělské politiky členskými státy 

tedy ze společného rozpočtu. 
 
Princip jednotného společného trhu zemědělských produktů umožňuje volný pohyb agrárních 
komodit v prostoru Evropské unie. Společný trh je regulován množstvím jednotných pravidel 
a jednotných nástrojů od společných cen po kvóty, které chrání domácí výrobky. Ochranu 
vnitřního trhu zajišťují společné ceny, které jsou tvořeny uměle nikoli na tržním principu. 
Ceny pro jednotlivé výrobky jsou tvořeny na základě regulačních systémů, které se označují 
jako tržní řády. Tento systém tvorby cen způsobil celou řadu problémů mezi jednotlivými 
členy Evropské unie. Jednotlivé komodity se odlišují výší regulace, přičemž mezi nejvíce 
regulované výrobky patří cukr a obilí, naopak trh s ovocem a zeleninou téměř regulován není.  
Základem systému cen je cílová (orientační) cena. Ta stanovuje cenu výrobku, kterou musí 
producent obdržet a je tvořena z průměrných nákladů zemědělců a jejich přiměřeného zisku. 
Zároveň by měla výrobcům zajišťovat stabilní příjmy. Nejnižší cenu, za kterou je možné 
výrobek dovézt ze třetí země do prostoru společného trhu představuje tzv. mezní (prahová) 
cena. Domácí výrobky jsou tak chráněny před dovezeným zbožím, které se nemohou prodávat 
na vnitřním trhu za cenu nižší než je cena domácího výrobku. K dosažení mezních cen 
se používá celních mechanismů, které jsou na dovážené výrobky uplatňovány. Dalším typem 
ceny, která reaguje na pokles poptávky po dané komoditě a garantuje zemědělcům příjem, 
je cena intervenční (minimální). Tato cena je stanovována pro každý rok Radou ministrů 
a představuje nejnižší hranici domácí ceny. Je uplatňována při poklesu tržní ceny pod 
požadovanou úroveň. 
Princip preference domácích výrobků je zaměřen na posílení pozice domácích výrobků 
na vnitřním trhu před výrobky dováženými ze třetích zemí. Uvedený princip chrání domácí 
výrobu před konkurencí z dovozu, výkyvy cen na světových trzích a také podporuje export 
domácích zemědělských komodit. Základním nástrojem pro uplatňování tohoto principu je 
mezní cena. Jestliže cena domácího výrobku přesahuje cenu světovou, a snížila by se tak 
konkurenceschopnost domácích producentů, zavádí Evropská unie na dovážené výrobky 
dovozní cla tzv. zemědělské dávky. Uvedená dávka je rozdílem světové a mezní (prahové) 
ceny, je nižší než cílová a vyšší než intervenční cena. Zemědělské dávky, které jsou ve formě 
cel vybrány, jsou podstatným vlastním zdrojem rozpočtu Evropské unie. Zajímavostí je výše 
cel uplatňovaná na jednotlivé komodity dovážené do Evropské unie. Exotické plodiny, které 
se na území Evropské unie nepěstují, jsou opatřeny nižšími cly než produkty, které 
se v prostoru společného trhu vyrábějí a spadají do společné zemědělské politiky. 
Princip preference domácích výrobků rovněž zahrnuje podporu exportu agrárních komodit 
z prostoru Evropské unie. Dražší evropské výrobky jsou konkurenceschopné na světových 
trzích díky vývozním refundacím, které vyrovnávají rozdíly mezi vnitřní a světovou cenou. 
Zdrojem uvedených refundací je rozpočet Evropské unie. 
Princip finanční solidarity je založen na financování všech částí společné zemědělské politiky 
EU všemi členskými státy. Politika je financována z rozpočtu Evropské unie. 
V programovacím období 2000–2006 byl hlavním finančním nástrojem společné zemědělské 
politiky Evropský zemědělský, usměrňovací a záruční fond (EAGGF). V současném 
programovacím období (2007–2013) byl tento fond nahrazen Evropským zemědělským 
fondem pro rozvoj venkova (EAFRD). Jednalo se pouze o formální změny, neboť principy 



24 
 

financování se nezměnily. Ke společné zemědělské politice byla rovněž přiřazena dosud 
samostatná rybářská politika. 
Evropský zemědělský, usměrňovací a záruční fond (EAGGF) tvořil dvě sekce: usměrňovací 
(orientační) a záruční. Rozdělení zaměření fondu do dvou částí přímo poukazovalo na dva 
základní okruhy problémů, na které se společná zemědělská politika zaměřuje, a to 
poskytování záruk v podobě garantovaných cen a financování rozvoje. Usměrňovací sekce 
byla součástí regionální a strukturální politiky a také samotné společné zemědělské politiky. 
Byla určena zejména k financování strukturálních opatření v zemědělství. Napomáhala 
k přizpůsobování struktury zemědělské výroby, modernizaci, zlepšování životních podmínek, 
rozvoji venkovských regionů. Součástí byla i podpora rozvoje infrastruktury, inovací, 
technologií a vzdělání. Podpora byla rovněž cílena na mladé zemědělce a nemalým cílem byla 
také podpora venkovských oblastí, neboť disparity mezi venkovskými a městskými regiony 
jsou stále veliké a ještě se zvětšily po rozšíření Evropské unie o východní křídlo. Záruční 
sekce slouží k financování výdajů společných organizací trhu, je využívána k cenovým, 
regulačním a stabilizačním opatřením na vnitřním trhu a k podpoře vývozu. Součástí uvedené 
sekce jsou: cenové a přímé podpory, intervenční opatření, exportní subvence, příspěvky 
na skladování přebytků a další doprovodné výdaje na opatření ekologického zemědělství, 
lesního hospodářství a na program dřívějšího odchodu zemědělců do důchodu. 
 
 
2. 4 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU 
 
České zemědělství prošlo ještě před vstupem do Evropské unie zásadními strukturálními 
změnami stejně jako ostatní sektory hospodářství. Vlastnické změny doprovázely změny 
objemové. Výrazně byl snížen počet zaměstnanců v zemědělském sektoru, došlo také 
ke snížení jejich podílu na zaměstnanosti a snížení podílu zemědělství na tvorbě HDP země. 
Pokles zaměstnanosti přinesl zvýšení produktivity práce, avšak výše mezd v sektoru tomuto 
stavu neodpovídala. Oscilovala pouze na čtvrtině průměrných mezd v České republice. 
Transformace českého zemědělství způsobila mj. zhoršení pozice a podmínek zemědělců. 
Vzrostly náklady na produkci, které převyšovaly ceny produktů. Velkým problémem byla 
nízká ochrana tuzemských zemědělců před levnými subvencovanými dovozy z Evropské 
unie. Dovozní cla na zemědělské výrobky byla nižší než sazby v Evropské unii a neexistovala 
dostačující podpora pro export českých zemědělských výrobců. 
Předvstupní období České republiky do EU bylo pro české zemědělství komplikované. 
Společná zemědělská politika EU je zaměřena nejen na produkci zemědělských produktů, ale 
má komplexnější cíle týkajících se udržitelného rozvoje, kulturních dědictví a rozvoje 
venkovských regionů. V tomto ohledu se nejvíce lišila česká zemědělská politika v 90. letech 
od společné zemědělské politiky EU. České zemědělství se v tomto období primárně 
zaměřovalo na produkci. 
Hlavními problémy českého zemědělství byly: nízké hektarové výnosy a malá užitkovost 
zvířat, technická a technologická zaostalost, špatný management zemědělských procesů, nízká 
motivace zaměstnanců v zemědělství, nedostatečná tvorba zdrojů působících na omezování 
vstupů, nestabilní legislativa pro zemědělské podnikání, nízká ochrana vnitřního trhu před 
ostatními zeměmi a malé podpory pro zemědělce v porovnání s dalšími zeměmi. 
V českém zemědělství lze však najít také silné momenty. Jedná se o relativně vysokou 
koncentraci zemědělské výroby, která umožňovala specializaci, lepší využití techniky 
a kvalifikovaných pracovních sil. Důležitým faktorem jsou nižší ceny půdy i pracovní síly. 
Česká republika se před vstupem vyznačovala důležitým rysem struktury ekonomiky. Ve 
srovnání s ostatními kandidátskými zeměmi měla a stále má nižší podíl zemědělství na 
zaměstnanosti i na tvorbě HDP. Např. v roce 2009 bylo v českém zemědělství zaměstnáno 
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166 tisíc zaměstnanců, což představovalo pouze 3,3% podíl na zaměstnanosti. Vývoj 
zemědělství po vstupu České republiky do Evropské unie byl ovlivněn resortní politikou 
Ministerstva zemědělství, která byla uplatňována v souladu s Koncepcí agrární politiky pro 
období před vstupem do Evropské unie od roku 1998. Úroveň celkových podpor pro 
zemědělský sektor byla zvýšena (v období 2000–2002 na 23 %), stále však nedosahovala 
průměrných hodnot ve členských zemích Evropské unie (35 %). Vzhledem k omezeným 
možnostem státního rozpočtu nebylo dosaženo úrovně podpor, kterou přepokládala koncepce 
agrární politiky. 
V období vstupní etapy 2004–2006 bylo hlavním úkolem českého zemědělství připravit se 
na změny, které nastanou po roce 2006. Souvisely s problémy, které byly pro český agrární 
sektor charakteristické. Významným prvkem byla synchronizace strukturálních podpor 
pro  rozvoj zemědělství i venkova s dalšími oblastmi strukturálních podpor Evropské unie. 
Pro etapu přizpůsobení (2007–2010) byla charakteristická implementace opatření, která byla 
připravena v předcházející etapě. Podle koncepce agrární politiky ČR pro období 2004–2013 
se měla zemědělská politika České republiky stát plně podřízenou společné zemědělské 
politice Evropské unie. Přímé podpory byly hrazeny přímo ze zdrojů EU, došlo však 
k uplatňování modularity podpor, kdy byly části přímých podpor u větších podniků převedeny 
do strukturálních podpor. 
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3 PŮDA 
Ing. Alexandra Tauferová 

 
3. 1 DEFINICE , VÝZNAM A FUNKCE P ŮDY 
 
 
3. 1. 1 Definice půdy 
 
Půdu lze definovat jako samostatný přírodní útvar vzniklý z povrchových zvětralin zemské 
kůry a z organických zbytků za působení půdotvorných faktorů. Půda je dynamický, stále 
se vyvíjející živý systém. Přežití a prosperita všech suchozemských biologických 
společenstev, přirozených i umělých, závisí na této tenké vrchní vrstvě Země. 
 
 
3. 1. 2 Funkce půdy 
 
V důsledku složitých vazeb, jichž se půda v ekosystémech účastní, není možné jednoznačně 
specifikovat jednu nejdůležitější funkci půdy. Půda je nezastupitelná v plnění těchto funkcí: 
 
• Půda je základním článkem potravního řetězce a současně substrátem pro růst rostlin. 
• Půda je životně důležitou zásobárnou vody pro suchozemské rostliny a mikroorganismy 

a je filtračním čistícím prostředím, přes které voda prochází. 
• Mikroorganismy žijící v půdě jsou obrovskou a stále nedoceněnou zásobárnou genetické 

informace a umožňují průběh důležitých procesů v ekosystémech. Cyklus vody, uhlíku, 
dusíku, fosforu, a síry probíhá v půdě prostřednictvím interakcí mikrobiální složky 
s fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Půdní organická hmota je hlavní suchozemskou 
zásobárnou uhlíku, dusíku, fosforu a síry. 

• Půda hraje zcela zásadní a nezastupitelnou roli ve stabilitě ekosystémů. Působí jako 
environmentální pufrační medium, jež mimo jiné zadržuje, degraduje, ale za určitých 
podmínek i uvolňuje potenciálně rizikové látky. 

• Z půdy pochází mnoho základních složek stavebních materiálů a surovin, současně půda 
poskytuje prostor pro umisťování staveb, pro rekreační činnost a další aktivity člověka. 

• Půda je prostředím, v němž probíhá archeologický a paleontologický výzkum. 
 
 
3. 2 VZNIK PŮDY 
 
Půdotvorný proces neboli pedogeneze je souhrn všech fyzikálních, chemických 
a biologických procesů probíhajících v půdě, které určují vlastnosti a složení půdní hmoty. 
Tyto procesy zahrnují odnos různých látek z půdní hmoty a přínos nových látek, rozklad 
jedněch minerálních a organických sloučenin a tvorbu jiných. Každý dílčí půdotvorný proces 
probíhající na daném místě závisí na konkrétní kombinaci půdotvorných faktorů a podmínek. 
 
 
3. 2. 1 Základní půdotvorní faktory 
 
K základním půdotvorným faktorům patří matečná hornina (případně půdotvorný substrát), 
klimatický faktor, biologický faktor (organizmy včetně člověka), reliéf a čas. 
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3. 2. 1. 1 Matečná hornina  
 
Matečná hornina je přímým materiálním faktorem tvořícím převládající součást hmoty půdy. 
Textura horniny ovlivňuje zrnitost půd a jejím prostřednictvím ostatní půdní vlastnosti. 
Z chemických vlastností je pro charakter půdy rozhodující minerální síla hornin, neboť udává 
minerální sílu půdy. Mateční hornina přímo podmiňuje svým mechanismem primární 
chemismus půd, který ovšem může být půdotvornými procesy dále pozměňován. 
Zvětráváním matečné horniny se utváří minerální substrát. Jedná se o zvětrávací procesy 
mechanicky a chemicky narušenou mateční horninu. Tento půdotvorný substrát je 
materiálním základem půdní hmoty. Zvětrávací a půdotvorné procesy probíhají v substrátech 
i v půdách souběžně. Zvětrávací procesy mohou mít formu fyzikálního, chemického nebo 
biologického zvětrávání. 
Fyzikální zvětrávání je pouhým mechanickým rozpadem celistvé horniny na úlomky různé 
velikosti. Hlavním faktorem jsou změny teploty, které vyvolávají v hornině změny objemové 
s nerovnoměrným rozdělením lokálních tlaků a pnutí. Vodní a větrná eroze či transport částic 
vlivem gravitační síly dále přispívají k rozmělňování hornin. 
Chemické zvětrávání. Rozkladem hornin a minerálů při chemickém zvětrávání působením 
vody, kyslíku a oxidu uhličitého vzniká substrát s odlišným chemickým a mineralogickým 
složením. Nejdůležitější změny, k nimž vede chemické zvětrávání matečních hornin, jsou 
přeměny primárních horninotvorných minerálů na sekundární půdní minerály, vznik jílových 
minerálů s vlastnostmi koloidů a uvolňování iontů z krystalových mřížek do vodorozpustných 
forem. Tím se vytváří podmínky pro uchycení činnosti organismů ve zvětralině a může 
nastoupit zvětrávání biologické. 
Biologické zvětrávání. Živé organismy se zúčastňují zvětrávacího procesu svým 
mechanickým i chemickým působením na mateční horninu a půdotvorný substrát. Tloustnutí 
kořenů stromů v puklinách hornin způsobuje zvětšování puklin a obrušování hornin. 
Organické kyseliny, vylučované organismy do substrátu, rozkládají hydrolyticky 
horninotvorné minerály. 
 
 
3. 2. 1. 2 Klimatický faktor 
 
Z povětrnostních prvků se uplatňují nejpronikavěji srážky a výpar, jejichž vzájemný poměr 
rozhoduje o stupni ovlhčení půdy ovlivňujícím intenzitu i kvalitu vnitřních pochodů v půdě. 
Teplo rozhoduje o účinnosti půdní vody, o rychlosti biologických a biochemických pochodů 
a svým vlivem na výpar spolurozhoduje o stupni ovlhčení půdy. Značný přímý vliv je v síle 
větru, který napomáhá výparu vody a v konkrétních podmínkách může rozrušovat povrch půd 
při větrné erozi. Klima navíc určuje charakter vegetačního pokryvu, který poté specifickým 
způsobem ovlivňuje půdotvorný proces. 
 
 
3. 2. 1. 3 Biologický faktor 
 
Rostliny, zvířata, mikroorganismy a člověk zásadně ovlivňují půdotvorný proces. Zvířata 
a mikroorganismy promíchávají půdu a formují chodbičky a póry. Kořeny rostlin v půdě 
otevírají kanálky. Když se rozloží, dodávají do půdy organickou hmotu. Lidé pomocí 
mechanizace dokáží míchat půdu do takové míry, že může být půdní materiál opět považován 
za půdotvorný substrát. Listy rostlin dopadají na povrch půdy, kde se rozkládají. K tomuto 
rozkladu přispívají mikroorganismy a další složky půdního edafonu, které je promíchávají 
s vrchní vrstvou půdy. 
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3. 2. 1. 4 Reliéf  
 
Reliéf (konfigurace terénu) zahrnuje nadmořskou výšku, zeměpisnou polohu a povrchové 
tvary území, které souvisejí s hloubkou hladiny podzemní vody. Se zvyšující se nadmořskou 
výškou vzrůstá množství srážek při snižování průměrných ročních teplot, což se výrazně 
promítá do transformačních a transportních pochodů v půdě i do charakteru vegetace. 
Expozice svahů ovlivňuje mikroklima a tím i charakter vegetace. Povrchový tvar území 
určuje odtokové poměry, přičemž na strmých svazích je vodní eroze intenzivnější. Kontakt 
s podzemní vodou zpomaluje rozklad ústrojných látek a napomáhá jejich hromadění zpravidla 
rašeliněním. 
 
 
3. 2. 1. 5 Čas 
 
Čím delší je doba působení půdotvorných faktorů, tím pokročilejší je vývoj dané půdy. 
 
 
3. 3 SLOŽENÍ PŮDY 
 
 
3. 3. 1 Minerální podíl půdy 
 
Výsledkem procesu zvětrávání je minerální podíl půdy sestávající z částic o různé velikosti. 
Se zmenšující se velikostí částic minerálního podílu půdy se zvětšuje jejich specifická 
povrchová plocha a vzájemné přitažlivé síly mezi částicemi. Vzrůstá koheze (soudržnost) 
a adheze (přilnavost) půdy. To pak ovlivňuje téměř všechny půdní vlastnosti.  
Vedle velikosti částic se uplatňuje i jejich tvar, který je u hrubých částic zhruba kulový, 
u jemných a koloidních částic převážně šupinkový a vláknitý. Kulové částice se dotýkají 
víceméně bodově, přitažlivé síly jsou malé a půda je sypká, drobivá, propustná. Jemné 
šupinky a vlákna se dotýkají velkým podílem povrchové plochy, koheze je silná, půdy jsou 
tuhé, ulehlé, málo propustné.  
Půdní částice (zrna) lze roztřídit podle velikosti na větší počet velikostních frakcí či kategorií. 
Základní velikostní hranici představuje průměr zrna 2 mm. Částice větší než 2 mm patří 
do skeletu, menší než 2 mm nazýváme jemnozem. Nejhrubší frakcí jemnozemě je písek, dále 
se jemnozem skládá z prachu (nazývaného také silt) a z jílu. Každá frakce má svůj význam 
a ovlivňuje celkové vlastnosti půdy, proto je důležitý jejich optimální poměr. 
 
 
3. 3. 1. 1 Půdní druhy 
 
Půdy se klasifikují podle mechanického složení, tj. procentického zastoupení jednotlivých 
velikostních frakcí zrn, na půdní druhy. Zrnitost půd patří mezi základní charakteristické 
znaky půd. Zrnitostní složení silně ovlivňuje konzistenční a technologické vlastnosti půd, 
soudržnost, přilnavost a zpracovatelnost. Proto se často v praxi spojují tyto vlastnosti 
se zrnitostí a půdy s vyšším obsahem písku se označují jako lehké, půdy s převažujícím 
obsahem siltu jako střední a s vysokým obsahem jílu jako těžké. To znamená půdy lehce, 
středně a těžko obdělávatelné. Zrnitost dále ovlivňuje orební odpor půdy, její únosnost, 
pevnost a další technologické vlastnosti. 
K vlastní klasifikaci se používají tabulkové metody (Kopeckého, Novákova) nebo klasifikační 
diagramy (Spirhanzlův grafikon, trojúhelníkový diagram). U nás se nejčastěji používá 
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Novákova stupnice. Rozlišuje 7 druhů půd podle zastoupení jílnatých částic, tj. částic menších 
než 0,01 mm. Tato frakce půdních částic je nositelem koloidních, fyzikálně chemických 
vlastností, půdní sorpce a kapilarity. Z technologických vlastností znamená vyšší obsah jílu 
vysokou vaznost půd, soudržnost a přilnavost, nepropustnost pro vodu a vzduch. 
 
Tabulka 1: Klasifikační stupnice půd podle Nováka 
Obsah částic menších 
0,01 mm v % Označení druhu půdy Klasifikace půdy zastoupení v rámci 

ZPF v % 
0 – 10 písčitá lehká 

19 
10 – 20 hlinitopísčitá lehká 
20 – 30 písčitohlinitá středně těžká 

59 
30 – 45 hlinitá středně těžká 
45 – 60 jílovitohlinitá těžká 

17 60 – 75 jílovitá těžká 
nad 75 jíl těžká 

 
U lehkých písčitých půd by se měly dodržovat určité zásady zpracování, tj. zhutňování 
přidáváním jemnozrnných hmot (jíl, bentonit, zelené hnojení), mírné kypření, případně 
zavlažování, hlubší zpracování organických hnojiv, častější hnojení menšími dávkami pomalu 
působících hnojiv, vápnění méně rozpustnými uhličitanovými formami vápenatých hnojiv.  
U těžkých půd přichází v úvahu hluboké kypření, podrývání půdní spodiny, vylehčování 
ornice přídavkem písčitých materiálů, odvodňování, mělké zaorávání hnoje a kompostů 
a hnojení většími dávkami v delších intervalech. 
 
 
3. 3. 2 Organický podíl půdy 
 
Organický podíl půdy je její neodmyslitelnou součástí, a i když je jeho obsah podstatně menší 
než podíl minerální, má rozhodující vliv na vývoj půd a její úrodnost. V této dynamické 
složce dochází k rychlým tokům látek a energie, které určují charakter vývoje půd. Zahrnuje 
jednak živou složku (půdní organismy), patřící do říše rostlinné i živočišné, jednak složku 
neživou (organická hmota), vzniklou po odumření rostlin a živočichů žijících v půdě 
i  na  jejím povrchu. 
 
 
3. 3. 2. 1 Půdní organismy (půdní edafon) 
 
Půdní organismy se v půdě účastní většiny pochodů přeměn organické hmoty a při 
biologickém zvětrávání i přeměn části minerální. Pochody probíhají buď uvnitř těl 
mikroorganismů, nebo působením enzymů mimo jejich těla. Organismy žijící v půdě, ať už 
trvale, nebo jen dočasně, nazýváme půdním edafonem. Ten je tvořen organismy 
mikroskopické velikosti (mikroedafon) a organismy většími (mezo- a makroedafon). 
Edafon je nezbytný při tvorbě půdních agregátů, rozhoduje o bilanci živin a je významným 
činitelem biologického samočištění půdy. Tyto organismy se účastní na změnách 
prostorového uspořádání půd tvorbou chodeb, tmelením částic a promícháváním půd. 
Snižování biologické aktivity půdy neuváženým technologickým zásahem (neúměrná 
chemizace, poškození půdní struktury atd.) vede ke snížení její úrodnosti. 
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3. 3. 2. 2 Půdní humus 
 
Humus je tvořen zbytky rostlinných a živočišných organismů, které jsou v různém stupni 
rozkladu a procházejí neustálými změnami, jak po stránce chemického složení, tak i po 
stránce vlastností a funkcí v půdě. Z chemického hlediska se jedná o soubor tmavě 
zbarvených organických dusíkatých polyfunkčních látek kyselinové povahy, převážně 
koloidního charakteru, vysoké molekulové hmotnosti, relativně odolných vůči mikrobiálnímu 
rozkladu.  
Humusotvorným materiálem jsou čerstvě odumřelé části rostlin či celé rostliny, 
živočichové a  mikroorganismy včetně produktů jejich metabolismu. Je to organická hmota, 
která nebyla dosud dotčena rozkladnými procesy. Hlavním zdrojem humusotvorného 
materiálu v orných půdách jsou rostliny, které zůstanou v půdě po sklizni plodin. 
Významným zdrojem jsou i celé rostliny při zeleném hnojení. Do humusotvorného materiálu 
patří i chlévský hnůj. 
 
Způsoby transformace humusotvorného materiálu: 
• Mineralizace = úplný rozklad organických látek v půdě. Tento proces vede k přeměně 

organické hmoty až na jednoduché složky (CO2, H2O, NH3, oxidy různých prvků atd.). 
Probíhá za vyšších teplot a nižšího obsahu vody, zejména v půdách lehčího charakteru, 
silně provzdušněných. Za těchto podmínek se silně rozvíjí činnost aerobních bakterií, 
které rozkládají organickou hmotu na výše uvedené složky. Humus se v těchto 
podmínkách netvoří. 

• Rašelinění a uhelnatění = druhý extrém procesu přeměn organické hmoty v půdě. 
Probíhá za výrazně omezeného přístupu vzduchu, případně za výhradně anaerobních 
podmínek, při nedostatečné oxidaci. Při tomto procesu se také uplatňuje nedostatek 
asimilovatelných živin, kyselá reakce prostředí, nízká teplota, vysoká vlhkost aj. 
Rašelinění a uhelnatění organické hmoty je procesem převážně enzymatickým 
a biochemickým. Uplatňují se anaerobní bakterie. Výsledkem jsou huminové látky 
tmavohnědých až černých barev s vysokým obsahem uhlíku. Za extrémních podmínek 
dochází až ke karbonizaci, při níž vzniká tzv. humusové uhlí.  

• Humifikace = převážně anaerobní proces, soubor pochodů mikrobiologických, převážně 
enzymatických a biochemických, při nichž se z meziproduktů rozkladu organické hmoty 
tvoří nové látky, označované souborně jako látky huminové. Tyto látky mají podstatně 
komplikovanější stavbu a vyšší molekulovou hmotnost než humusotvorný materiál. 
Humifikace probíhá optimálně při periodickém ovlhčování a vysýchání, při střídání 
anaerobiózy s aerobiózou.  

 
Humifikace je doprovázena mineralizací výchozích komponentů. Znamená to, že nikdy 
nezhumifikuje veškerý výchozí humusotvorný materiál. V našich podmínkách přes polovinu 
humusotvorného materiálu podléhá mineralizaci (50 – 58 %), zbytek humifikaci.  
 
Funkce organických látek v půdě: 
• zásobárna rostlinných živin, které jsou plynule uvolňovány pro potřebu rostlin, 
• aktivní účast na tvorbě půdního sorpčního komplexu, 
• pozitivní vliv na agregační schopnost půd, a tedy i jejich strukturní stav a na vodní a 

vzdušný režim, 
• urychlování a zintenzivňování zvětrávání minerální složky půdy, která je tak obohacována 

o zásobu asimilovatelných živin, 
• zdroj energie pro půdní mikroorganismy, ovlivňování složení půdní mikroflóry, 
• stimulační vliv na rozvoj kořenového systému i na růst celé rostliny. 
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3. 3. 3 Kapalná a plynná fáze půdy 
 
U půdy mluvíme kromě pevných částic minerálního a organického podílu – o pevné fázi půdy 
– také o kapalné a plynné fázi, které jsou představovány půdními vodními roztoky a půdním 
vzduchem. Půdní voda společně s půdním vzduchem vyplňují veškeré volné prostory mezi 
pevnými částicemi. 
 
 
3. 3. 3. 1 Půdní vzduch 
 
Půdní vzduch se svým složením liší od vzduchu atmosférického, jelikož nedochází snadno 
k jejich vzájemnému míchání. Metabolická aktivita kořenů rostlin, mikroorganismů a dalších 
zástupců edafonu významně ovlivňuje toto složení. Např. obsah CO2 v půdě (0,3 – 3 %) je až 
stonásobně vyšší, než v atmosféře (0,03 %). V extrémních případech může být obsah O2  
jenom kolem 5 – 10 % ve srovnání s 20 % v atmosféře. Půdní vzduch má také vyšší obsah 
vlhkosti; relativní vlhkost se může blížit až k 100 %. Rovněž variabilita vlhkosti půdního 
vzduchu není tak vysoká jako u atmosférického vzduchu. Množství a obsah půdního vzduchu 
je variabilní a do velké míry závisí na obsahu vody a na aktivitě půdních organismů.  
 
 
3. 3. 3. 2 Půdní voda 
 
Půdní voda, lépe řečeno půdní vodní roztoky jsou jedním ze základních faktorů pro růst 
rostlin. Voda totiž představuje médium, ve kterém se minerály rozpouští a stávají tak 
dostupnými pro kořeny rostlin. Půdní roztok obsahuje minerální, organické a organominerální 
látky v iontové, molekulové a koloidní formě. Z tohoto prostředí rostliny čerpají živiny 
ve formě iontů, a průběžně dochází k jejich doplňování ze zásob v pevné fázi půdy v podobě 
minerálních částic a organické hmoty. Zdrojem půdní vody jsou zejména přirozené srážky 
(případně závlahy). V závislosti na hloubce hladiny podzemní vody může voda vlivem 
kapilárních sil vzlínat do aktivní kořenové zóny také ze zásob podzemních vod.  
 
 
3. 4 ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ , FYZIKÁLN Ě-CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI P ŮDY 
 
 
3. 4. 1 Sorpční schopnost půdy 
 
Sorpční schopnost půdy je její schopnost poutat různé látky z disperzního prostředí. Na této 
vlastnosti se podílí půdní koloidy, jejichž podstatná část je součástí pevné fáze půdy (půdní 
koloidní komplex). 
 
 
3. 4. 1. 1 Půdní koloidy 
 
Půdní hmota je složena z částic různé velikosti. Z hlediska fyzikálních a chemických 
vlastností půdy mají největší význam jemnozrnné částice nazývané půdní koloidy. Jde 
o částice, jejichž velikost je určena rozmezím od 1 nm do 1 µm. Přes svoje malé rozměry mají 
koloidní částice velkou povrchovou plochu, která podmiňuje existenci energeticky bohatých 
hraničních fází (povrchová energie) schopných poutat (adsorbovat) rozpuštěné i dispergované 
látky. Vznikají koloidní jevy elektrické povahy. 
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Půdní koloidy podle jejich původu rozdělujeme na minerální a organické. Minerální obyčejně 
převládají. Obě tyto skupiny půdních koloidů spolu tvoří organominerální sorpční komplex. 
 
3. 4. 1. 2 Sorpční mechanismy 
 
Podle způsobu poutání látek v půdě členíme následující sorpční mechanismy: 
• Mechanická sorpce – uskutečňuje se mechanickým zadržováním částic v jemných, 

zúžených či slepě končících pórech.  
• Fyzikální sorpce – souvisí s povrchovými jevy na fázovém rozhraní. Projevuje 

se zvětšením koncentrace molekul na povrchu pevné fáze a jejím poklesem v půdním 
roztoku při snížení volné povrchové energie.  

• Fyzikálně-chemická (výměnná) sorpce – projevuje se výměnou adsorbovaných kationtů 
za kationty z půdního roztoku v ekvivalentním poměru. Hlavními výměnnými kationty 
v půdách jsou vápník, hořčík a v kyselých půdách vodík. Výměnná sorpce kationtů je 
závislá na pH půdního roztoku. Vzrůstá s kyselostí půdy v souvislosti se zvyšováním 
pozitivního náboje půdních koloidů.  

• Chemická sorpce – váže ionty vytvářející za daných podmínek málo rozpustné 
sloučeniny zadržované v adsorpčních pórech. 

• Biologická sorpce – probíhá v důsledku životní činnosti edafonu a vegetace. Je selektivní, 
protože jsou adsorbovány převážně ty prvky, které organismy potřebují k životu. Dále je 
dynamická a pevná, tj. minerální látky a dusík jsou syntetizovány do organických 
sloučenin jejich těl a tak dokonale chráněny před rozpuštěním a migrací. Přístupné jsou až 
po mineralizaci odumřelých organismů.  

 
 
3. 4. 1. 3 Sorpční komplex půdy a jeho význam 
 
Soubor půdních koloidů, které se podílejí na výměnných reakcích, nazýváme půdní sorpční 
komplex. Skládá se z aktivní části, kterou v převážné většině našich půd tvoří aniontová část 
(tyto ionty působí na volné ionty v půdním roztoku a vyvolávají sorpční procesy) a z pasivní 
části, kterou tvoří kationty sorbované aktivní částí sorpčního komplexu. 
 Sorpční komplex půdy je do značné míry nositelem přirozené úrodnosti půdy a schopnosti 
úrodnost udržovat. Přímo ovlivňuje sorpční kapacitu půdy (přímý vztah k hnojení a výživě 
rostlin), pH půdy, pufrovitost půdy, charakter a dynamiku chemických procesů. Nepřímo 
ovlivňuje strukturu půdy, její obdělávatelnost, vodní a vzdušný režim i biologickou aktivitu 
půdy. 
 
 
3. 4. 2 Půdní reakce 
 
Půdní reakce je určována koncentrací vodíkových iontů ve vodních roztocích. Vyjadřuje 
se jako pH, což je záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů pH = -
log 10 H+. Při koncentraci H+ iontů 10-7 je označení pH 7 (neutrální reakce), pH 0 až 7 (kyselá 
reakce) a pH 7 až 14 (alkalická reakce). V půdě se vodíkové ionty nacházejí buď v půdním 
roztoku a pak udávají aktivní reakci, nebo jsou výměnně sorbovány půdními koloidy a tvoří 
potenciální reakci. 
Půdní aciditu odstraňujeme aplikací různých vápenatých hmot. Alkalická reakce je způsobena 
přítomností soli hydrolyzující za vzniku bází (Ca, Mg, Na) a zvýšeným stupněm nasycení 
půdního koloidního komplexu adsorbovaným sodíkem. Zvyšuje ji hnojení alkalickými 
hnojivy. U našich půd se alkalická reakce vyskytuje poměrně málo. Úpravu alkalické reakce 
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provádíme aplikací mletého sádrovce, síry nebo kyseliny sírové, která okyseluje půdní 
prostředí. 
Půdní reakce našich půd kolísá v rozmezí pH 3,5 až 9,5. Silně kyselou reakci mají např. 
podzolové půdy, alkalickou a silně alkalickou zasolené půdy. Převážná většina našich půd má 
kyselou až slabě kyselou reakci. Většina rostlin nemůže růst na půdách s pH pod 3,5 a nad 9. 
Většina kulturních plodin vyžaduje půdní prostředí s pH 6 až 7. Při slabě kyselé až neutrální 
reakci (pH v mezích 6 – 7) jsou rostlinné živiny maximálně přístupné rostlinám. 
 
 
3. 4. 3 Pufrovací schopnost půdy 
 
Pufrovitost (ústojnost, tlumivost) je schopnost půd odolávat změnám půdní reakce, 
tj. udržovat víceméně stálou koncentraci H+ iontů v půdním roztoku. Je závislá na chemickém 
a zrnitostním složení půd, sorpční kapacitě i stupni nasycenosti půd bazickými kationty. Půdy 
s příznivým zrnitostním složením a s dostatkem humusu, jsou-li nasyceny výměnnými bázemi 
(především Ca2+, Mg2+), velmi lehce zabrání vznikající kyselosti výměnou bází za vodíkové 
ionty v půdním roztoku. Půdy s nízkou pufrovitostí (písčité, hlinitopísčité, bez obsahu 
karbonátů, s nízkým obsahem humusu) velmi citlivě reagují na každý zásah a vykazují velké 
výkyvy hodnot pH. Tyto půdy je nutné vydatně hnojit organickými hnojivy a dostatečně 
vápnit. 
 
 
3. 4. 4 Pórovitost půdy  
 
Pórovitosti půdy je vedle struktury hlavním znakem prostorového uspořádání půdního těla 
jako třífázového systému. Půda není hmotou kompaktní, ale pórovitou (porézní), neboť mezi 
pevnými částicemi půdy a jejich shluky (agregáty) jsou volné prostory – půdní póry. Jsou to 
cesty, kterými vnikají do půdy faktory vnějšího prostředí  - voda a vzduch, které vyvolávají 
v půdním těle pochody zvětrávací a půdotvorné, umožňují pronikání kořenů do půdy a pohyb 
edafonu i cirkulaci roztoků a plynů v půdě.  
Pórovitost půdy je charakterizována celkovým objemem pórů, jako souhrnem všech pórů 
vyjádřených v objemových procentech a zastoupením jednotlivých velikostních skupin póru, 
tj. pórů kapilárních, semikapilárních a nekapilárních, což je rozhodující pro vodní a vzdušné 
poměry v půdě. Charakterizuje také nakypřenost či utuženost půdy. Pórovitost se v ornicích 
našich půd pohybuje kolem 55 %, u silně humózních a rašelinných půd může dosahovat 
až přes 80 % obj., ve spodních vrstvách půd klesá na 45 – 35 % obj., v glejových horizontech 
může být i nižší. 
Velikost pórů je významnou charakteristikou ovlivňující jejich funkci. Třídění pórů podle 
velikosti však není snadné, poněvadž jejich průměr nelze přímo měřit. Třídí se proto zpravidla 
podle druhu a velikosti sil, které působí na vodu v nich obsaženou.  
Jemné (kapilární) póry jsou ty, v nichž je voda ovládána kapilárními silami, které vodu 
zadržují a umožňují její pohyb proti působení gravitace. Pohyb vzduchu je v nich omezený. 
V těchto pórech probíhají chemické, fyzikálně chemické a biologické pochody. 
Hrubé (nekapilární) póry  charakterizuje neomezené působení gravitace na vodu, která 
se v nich volně pohybuje do spodiny a na její místo se dostává volně vzduch. Významně 
se podílejí na vzájemné výměně plynné fáze mezi půdou a ovzduším. 
Střední (semikapilární) póry jsou jak po stránce energetické ve vztahu k poutání vody, tak 
z hlediska významu v půdě přechodem mezi póry kapilárními a nekapilárními.  
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Zastoupení kapilárních a nekapilárních pórů v celkové pórovitosti se promítá do vodních 
a vzdušných poměrů v půdě, které jsou pro rostliny stejně důležité. Různým plodinám 
vyhovuje jako optimální různý poměr kapilárních a nekapilárních pórů. 
 
 
3. 4. 5 Struktura půdy 
 
K fyzikálním vlastnostem půd náleží také půdní struktura, pod kterou rozumíme vzájemné 
prostorové uspořádání agregátů v půdě. Je podmíněna schopností spojovat (agregovat) částice 
tuhé fáze. V tvorbě struktury se uplatňují zejména síly molekulární, adhezní a také tmelivé 
účinky koloidních částic. 
Optimální je struktura půdy se stabilními drobtovými agregáty o průměru 2 – 10 mm. 
Stabilita půdních agregátů je významnou agronomickou charakteristikou. Ornice se slitým 
prostorovým uspořádáním jsou ulehlé, těžko obdělávatelné, mají převahu kapilárních pórů 
se špatným zasakováním srážkové vody a silným povrchovým odtokem. Tyto půdy vykazují 
omezenou biologickou aktivitu. Nepříznivý je také vodní, vzdušný a tepelný režim (studené 
půdy) a v důsledku toho také kolísavé výnosy plodin.  
K vytváření a obnově půdní struktury může přispět kypření a drobení půdy při vhodné 
vlhkosti, vápnění, vhodné osevní postupy s využitím víceletých pícnin na orné půdě, hnojení 
kvalitními organickými hnojivy. 
 
 
3. 5 KLASIFIKA ČNÍ SYSTÉM PŮD ČR 
 
Půdy se v jednotlivých lokalitách svými vlastnostmi výrazně liší. Mají různé fyzikálně-
chemické charakteristiky, které jsou výsledkem chemických a fyzikálních procesů přirozeně 
probíhajících v prostředí. Tyto charakteristiky jsou pozorovatelné v rámci tzv. půdního 
profilu, kterým se jednotlivé půdy liší. 
 
 
3. 5. 1 Půdní profil 
 
Půdní profil je vertikální řez vrstvami půdy až po půdotvorný substrát, případně matečnou 
horninu. V rámci půdního profilu můžeme pozorovat jednotlivé vrstvy, tzv. půdní horizonty. 
Jedná se o dvourozměrnou charakteristiku. 
Půdní horizont je vrstva půdy přibližně rovnoběžná s povrchem půdy, která se svými 
fyzikálními, chemickými a biologickými charakteristikami jako např. barvou, strukturou, 
texturou, konzistencí, pH, druhovým a početným zastoupením organismů liší od přilehlých 
geneticky příbuzných vrstev. Zastoupení a sled jednotlivých horizontů v rámci půdního 
profilu je výsledkem působení různých půdotvorných procesů, dalších faktorů a podmínek i 
jejich kombinací. Půdy jsou tedy skladbou horizontů charakteristické a vzájemně odlišitelné. 
 
 
3. 5. 1. 1 Hlavní půdní horizonty 
 
O – organický materiál na povrchu půdy. Horizont obsahuje listy, větve, odumřelou trávu, 
atd. Horizonty tohoto typu je možné pozorovat obvykle na lesních půdách, nejsou obvyklé 
na orných půdách. 
A – horizont, kde se akumuluje rozkládající se organická hmota. Obvykle má tmavou barvu 
a je biologicky silně oživená. Má vysoké zastoupení, co se týče mikroedafonu. V případě orby 
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dochází k promíchání organické hmoty a rozšíření tohoto horizontu v závislosti na hloubce 
orby. Nazývá se zónou eluviace, jelikož vlivem srážek dochází k vyplavování organického 
materiálu z A-horizontu do nižších vrstev. 
E – vyluhovaný horizont. Je rovněž v zóně eluviace živin a jílnatých částic, která je v těchto 
místech nejvýraznější. Obvykle má světlou barvu a písečnatý charakter. 
B – obohacený horizont, tj. zóna iluviace. Obsahuje materiál vyluhovaný z horizontů A a E. 
B-horizont původně neobsahoval organický materiál, nyní má vysoký obsah jílnatých částic 
a živin. 
C – vrstva nezměněného minerálního materiálu. Není zde žádná biologická aktivita ani zóna 
iluviace. Minimum kořenů přerůstá do C-horizontu, pokud vůbec nějaké. Jedná se o zvětralou 
mateční horninu, tedy o půdotvorný substrát.  
R – matečná hornina, např. vápenec, pískovec, žula atd. 
Tyto základní diagnostické horizonty se dále dělí na podkategorie. 
 
 
3. 5. 2 Taxonomické kategorie systému 
 
Kritériem pro taxonomickou klasifikaci půd je tedy jejich geneze ovlivněná 
charakteristickými podmínkami, které vedly k vytvoření půdního profilu. Tato klasifikace 
zatřiďuje půdy nejdříve do největší skupiny, a tou jsou referenční třídy půd, poté 
do půdních typů, subtypů, variet, ekologických fází, degradačních fází a půdních forem. 
 
 
3. 5. 3 Hlavní půdní typy v ČR 
 
 
3. 5. 3. 1 Černozem 
 
Jedná se o hlubokohumózní půdy (> 30 cm) s tmavým černickým horizontem Ac. Vytvořily 
se ze spraší, písčitých spraší a slínů intenzivní akumulací a kondenzací půdní organické 
hmoty, v podmínkách nepromyvného vodního režimu. Původní vegetací byly stepi 
a lesostepi. Obsahují v ornici 1,9 – 3,0 % humusu. Půdní reakce je neutrální až slabě 
alkalická, sorpční komplex je nasycený až plně nasycený. 
Patří k našim nejúrodnějším půdám, proto jsou využívány jako půdy orné. Limitujícím 
faktorem jejich úrodnosti je dostatečné množství atmosférických srážek. 
Výskyt: Nachází se v sušších a teplejších oblastech v nadmořských výškách do 300 m n.m. 
na 11 % zemědělského půdního fondu (ZPF). 
 
 
3. 5. 3. 2  Kambizem 
 
Půdy s kambickým horizontem, jenž vznikl v důsledku hnědnutí. Zbarvení kambického 
horizontu je vždy hnědší než zbarvení půdotvorného substrátu. Vytvořily se převážně 
v hlavním souvrství svahovin magmatických, metamorfických a sedimentárních hornin, 
v podmínkách periodicky promyvného až promyvného vodního režimu. Původní porosty 
v oblasti kambizemí nižších poloh byly doubravy a bučiny, u kambizemí vyšších poloh 
smíšené lesy (buk – jedle) až smrčiny. 
Široké rozpětí nadmořských výšek a s tím spojených klimatických parametrů ovlivňuje vývoj 
kambizemí a proto rozlišujeme kambizemě nižších (300 – 600 m n.m.) a vyšších (600 – 1000 
m n.m.) poloh. Kambizemě nižších poloh obsahují v ornici méně humusu (probíhá rychlejší 



36 
 

mineralizace), do 3 % v ornici, ale více jílu než horské půdy. Vyznačují se vyšší nasyceností 
sorpčního komplexu, nad 50 %. Kvalita humusu je velmi rozdílná, směrem do nižších oblastí 
vzrůstá. Pro kambizemě je typická vyšší skeletovitost. 
Kambizemě nižších poloh jsou v zemědělství využívány především jako orné půdy, 
ve vyšších polohách je výrazné zastoupení trvalých travních porostů. Úrodnost kambizemí je 
různá, zpravidla se snižuje s nadmořskou výškou. Ve svahových polohách jsou značně 
ohroženy vodní erozí. Vyžadují organické hnojení, v případě nižší nasycenosti sorpčního 
komplexu také pravidelné vápnění. 
Výskyt: Nachází se na plošinách, ale i ve svažitých podmínkách pahorkatin, vrchovin 
a hornatin, v menší míře v rovinatém reliéfu. Jsou nejrozšířenějším půdním typem ČR, 
pokrývají 45 % ZPF. 
 
 
3. 5. 3. 3 Podzol 
 
Půdy s profilem výrazně diferencovaným na vybělený horizont a iluviální horizont. Podzoly 
se vytvářejí ve dvou ekologicky odlišných oblastech: podzoly horských poloh v podmínkách 
promyvného vodního režimu, původními porosty byly smrčiny nebo kosodřevina, 
kryptopodzoly nižších poloh v podmínkách periodicky promyvného vodního režimu. Zde 
byly původní vegetací borové lesy.  
Obsahují převážně surový humus. Jsou to půdy silně kyselé s výrazně nenasyceným sorpčním 
komplexem. Jsou využívány především jako lesní půdy. 
Výskyt: Vytvářejí se jednak v horských podmínkách (výše 800 m n.m.) ze zvětralin lehčího 
zrnitostního složení (žul, rul, pískovců), jednak v nižších polohách z písků a zvětralin 
pískovců. Představují méně než 0,1 % ZPF. 
 
 
3. 5. 3. 4 Hnědozem 
 
Vznikají typickou ilimerizací, kdy jsou translokovány koloidy s malým množstvím 
organických látek. Pod hnědou ornicí se nachází homogenně hnědý luvický horizont 
s výraznými hnědými povlaky. Vytvořily se hlavně ze spraší, sprašových hlín nebo 
polygenetických hlín v podmínkách periodicky promyvného vodního režimu. Původní 
vegetací byly doubravy a dubohabrové lesy. 
Ornice byla vytvořena z horizontů akumulace humusu a slabě eluviovaného horizontu. Půdní 
reakce je slabě kyselá až kyselá. Hnědozemě vyžadují pravidelné vápnění a hnojení 
organickými hnojivy. Jsou náchylné ke zhutnění, což zohledňujeme základním i hloubkovým 
kypřením. Patří k velmi úrodným půdám, jsou využívány především jako orné půdy.  
Výskyt: Vytvořily se především v rovinatém či mírně zvlněném reliéfu, 150 – 450 m n.m. 
Představují 13 % ZPF.  
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4 AGROEKOSYSTÉM 
Mgr. Pavel Bartl 

 
4. 1 VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ  
 
 
4. 1. 1 Chemické složení rostlin 
 
Látky obsažené v rostlinách můžeme rámově rozdělit do tří hlavních kategorií: voda, 
organické látky a minerální látky. V zelených rostlinách zaujímá voda největší podíl. Mladé 
rostlinné části a kořeny obsahují kolem 90 – 95 % vody. Se stářím rostliny nebo její části 
se obsah vody snižuje. Například v zrnu obilnin až na 15 a méně %. Pro celkový obsah 
organických a minerálních látek se používá termín sušina, která je základní kritériem pro 
vyjadřování chemického složení rostlin. V sušině rostlin je nejvíce zastoupen uhlík, kyslík a 
vodík, hlavní prvky organických sloučenin, které jsou původem z oxidu uhličitého a z vody. 
Jedná se o hlavní biogenní živiny, které však nejsou předmětem praktického hnojení. 
 
 
Příjem rostlinných živin 
Rostlinné živiny jsou chemické látky potřebné pro normální životní pochody rostlin. Jejich 
funkce nemůže být nahrazena jinou chemickou sloučeninou. Zelené rostliny mohou přijmout 
z prostředí více než 50 chemických prvků (minerálních látek). Pouze asi 16 z nich jsou 
rostlinné živiny (Tabulka 2). Uvedené schéma představuje poměrně hrubé členění bez 
vyjádření jejich fyziologického a biochemického významu. Na druhou stranu se nám dostává 
určité rámcové představy o potřebě jednotlivých prvků. Není vyloučeno, že rostliny potřebují 
pro zdárný růst a vývoj řadu dalších prvků, jejichž koncentrace se v rostlinách pohybuje 
řádově v nižších hodnotách, než u stopových prvků.  
Rostlina téměř naprosto přijímá minerální živiny ve formě iontů z půdního roztoku. K tomu 
slouží specifický orgán – kořen. To však neznamená, že rostlina nemůže ionty přijímat jinými 
orgány, např. listy. Aplikace tekutých hnojiv na listy v rámci pěstitelských technologií 
to úplně potvrzuje. Představa, že rostlina nasává půdní roztok kořeny, tedy že přijímá 
rozpuštěné látky do svých buněk ve stejné koncentraci, v jakém jsou v půdním roztoku, by 
byla krajně nesprávná. Není to možné z důvodu, že podíl jednotlivých látek v půdním roztoku 
naprosto neodpovídá jejich zastoupení v rostlinné biomase. Neregulovaný příjem by vedl ke 
vzniku toxicky vysokých koncentrací jedněch prvků a k vážnému nedostatku jiných prvků 
v těle rostliny. 
 
Tabulka 2: Průměrný obsah živin v sušině rostlin 

Základní biogenní prvky Průměrný obsah v sušině rostlin (v %) 

Vodík 
Uhlík 
Kyslík 

6 
45 
45 

Makroelementy (hlavní živiny)  
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4. 1. 2 Hnojiva 
 
Pod pojmem hnojiva rozumíme látky, které obsahují rostlinné živiny, jež přidáváme 
do prostředí, v němž rostliny rostou. Soustava hnojení je v podstatě komplex opatření 
pro hospodaření zajišťující přísun živin rostlinám na další období – v rámci osevního postupu. 
Musí vycházet z plánované produkce, agrobiologických vlastností plodin, půdně-klimatických 
podmínek, úrovně agrotechniky, dostupného sortimentu hnojiv a znalosti vzájemných 
interakcí faktorů, které výživu rostlin ovlivňují. 
 
 
4. 1. 2. 1 Hnojení statkovými hnojivy 
 
Tato hnojiva jsou nejenom zdrojem živin, ale přinášejí do půdy i humusotvorný materiál. 
Statková hnojiva jsou hnojivy objemnými, mají nízkou koncentraci živin a používají 
se ve velkém množství na jednotku plochy, 40 i více t.ha-1. Statková hnojiva vracejí do půdy 
část živin odebraných z půdy pěstováním a sklizní zemědělských plodin. Hlavními 
surovinami jsou výkaly a moč hospodářských zvířat, rostlinné materiály (sláma), zelené 
rostliny pro přímé hnojení (např. hořčice) a posklizňové zbytky rostlin (kořeny, strniště). Jsou 
to hnojiva základní, protože jimi nehnojená půda ztrácí svoji biologickou úrodnost. Půdy 
hnojené statkovými hnojivy vlivem vyššího obsahu humusu lépe přijímají vodu, lépe sorbují 
živiny, jsou odolnější proti okyselení a zaručují vyšší výnosy. 
 
Chlévský hnůj 
Směs výkalů, steliva, popřípadě zbytků, která opouští stáj, se nazývá chlévská mrva. Uzráním 
na hnojišti vzniká chlévský hnůj. Produkce chlévské mrvy, obsah sušiny, organických látek 
a živin závisí na druhu zvířat, jejich stáří, krmení, způsobu ustájení a zejména na druhu 
steliva. Např. řezaná sláma proti neřezané pojme více výkalů, snižuje ztráty dusíku, zlepšuje 
zrání na hnojišti a zlepšuje klima ve stáji. Proces zrání mrvy představuje kvašení a hnití, 
tj. chemicko-biologický proces, při kterém se komponenty rozkládají a přeměňují na látky 
jiného kvalitativního složení, účelem je zejména částečně odbourat bezdusíkatou organickou 
hmotu (celulózu) a rozložit bílkoviny na sloučeniny, které mohou být v půdě snadno 
nitrifikovány. Největší intenzita rozkladu organických látek probíhá za přístupu vzduchu. Čím 
je chlévská mrva na hnojišti volněji ukládána, tím jsou ztráty organické hmoty a dusíku vyšší. 

Dusík 
Draslík 
Vápník 
Hořčík 
Fosfor 
Síra 

1,5 
1,0 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 

Mikroelementy (stopové prvky)  

Bór 
Železo 

Mangan 
Zinek 
Měď 

Molybden 

20 . 10-4 

100 . 10-4 
50 . 10-4 
20 . 10-4 
6 . 10-4 

0,1 . 10-4 
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Za přístupu vzduchu je celulóza rozkládána až na oxid uhličitý a vodu. Z hlediska zamezení 
ztrátám na organické hmotě je proto důležité vytěsnit vzduch, čehož se dá v praxi dosáhnout 
vrstvením hnoje na výšku. 
Při rozkladu dusíkatých látek v mrvě se tvoří vždy amoniak, jehož množství závisí jednak 
na druhu těchto látek v mrvě, jednak na podmínkách, na nichž rozkladný pochod probíhá. 
Kromě přístupu vzduchu má velký vliv i teplota a dále intenzita rozkladu bezdusíkatých látek 
mrvy. Probíhá-li rozklad za anaerobních podmínek bez většího zvýšení teploty, jsou ztráty 
amoniaku malé. Hlavní příčinou vysokých ztrát dusíku ve volně uložené chlévské mrvě 
je intenzivně probíhající nitrifikace. Vytvořené dusičnany, které jsou snadno rozpustné 
ve vodě, jsou pak splavovány do spodních vrstev, kde jsou rozkládány denitrifikačními 
bakteriemi až na volný dusík, který se uvolňuje do atmosféry.  
Chlévský hnůj je velmi dobré hnojivo, protože obsahuje organické humusotvorné látky, 
užitečné mikroorganismy a růstové stimulátory. Ve zralém chlévském hnoji je asi 10 % 
mikroorganismů, tedy v průměrné dávce 30 t hnoje na 1 ha dodáme do půdy 3 t 
mikroorganismů. Hlavními mikroorganismy v chlévském hnoji jsou zvláště: E. Coli, B. 
aerogenes, B. vulgarit, B. subtilis a další. 
Dusíkaté látky jsou v mrvě obsaženy ve formě močoviny, kyseliny hipurové a kyseliny 
močové. Močovina je rozkládána působením urobakterií na uhličitan amonný, který se dále 
snadno rozkládá n a amoniak, oxid uhličitý a vodu. 
 
Močůvka 
Močůvka je zkvašená moč hospodářských zvířat, která se před použitím ředí vodou. Jedná 
se o dusíkaté a draselné hnojivo, obsahující živiny ve velmi přístupné formě. Obsah živin je 
závislý na zředění vodou a ztrátách dusíky při její výrobě. Dusík obsažený v moči se rychle 
rozkládá z močoviny na uhličitan amonný a čpavek, který uniká do vzduchu. Obsah 
organických látek a fosforu je zanedbatelný. 
Močůvkou nelze hnojit na zamrzlou půdu a sníh. Vyvážíme ji pokud možno 
za podmračených, bezvětrných dnů, když je půda vlhká. Velké ztráty dusíku vznikají při 
hnojení na suché půdě za slunných dnů a při větru. Jedná se o hnojivo vhodné především 
do travních porostů. Častá aplikace močůvky při vynechání hnojení fosforem a vápnění vede 
k nadprůměrnému rozšíření plevelů (merlík, lebeda, lopuch aj.). 
 
Kejda 
Při roštovém nebo volném ustájení zvířat bez podestýlky je vyráběna kejda. Jde o směs 
pevných a tekutých výkalů hospodářských zvířat, více nebo méně zředěných vodu 
bez přítomnosti steliva. Kvalitní kejda je srovnatelná s ostatními statkovými hnojivy, 
obohacuje půdu o organické látky a snadno přijatelné živiny. Základním předpokladem 
efektivního využití kejdy je vytvoření odpovídajícího vytvoření rostlinné výroby tak, aby 
se veškerá kejda spotřebovala zde a nemuselo se používat náhradní řešení pro její zpracování 
(např. čištění nebo separace). 
Výroba a používání kejdy je vázané na zřízení speciálního kejdového hospodářství a vyžaduje 
především dostatek vody pro ředění tekutých a pevných výkalů a pro postřik. U kejdového 
hospodářství je optimální plocha asi 30-50 ha, především na trvalých travních porostech. 
 

4. 1. 2. 2 Zapravení slámy do půdy 
 
Zapravení (zaorávku) slámy lze doporučit v případě, kdy máme nedostatek statkových hnojiv. 
O efektivnosti tohoto opatření rozhodují především tyto skutečnosti: 
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• úroveň rozdrcení a rozprostření slámy na pozemku, 
• kvalita zapravení (orbou, případně opakovanou podmítkou a kypřením), 
• přihnojení dusíkem k podpoře rozkladu slámy v půdě. Velmi dobré je dodání dusíku 

ve formě močůvky nebo kejdy. 
 
K zaorávce se nejčastěji používá sláma ozimé řepky nebo ozimých obilnin. Výhodné 
je zaorávat před jařinou, která vyžaduje organické hnojení. Při zaorávce 5 t slámy se obohatí 
půda o cca 3200 kg organických látek, 17-27 kg dusíku, 4-9 kg fosforu, 27-69 kg draslíku, 11-
21 kg vápníku a 2-8 kg hořčíku. 
 
 
4. 1. 2. 3 Zelené hnojení 
 
Zeleným hnojením se rozumí způsob organického hnojení, při němž se do půdy zaorává 
vyprodukovaná hmota rostlin, které byly pěstovány k tomuto účelu. 
Plodiny na zelené hnojení se pěstují ve formě podsevů, letních a ozimých meziplodin, 
výjimečně ve formě hlavních plodin. Mezi nejčastěji pěstované meziplodiny patří hořčice, 
řepice a řepka, z podsevů jetel plazivý a bílý.  
Zelené hnojení se používá samostatně, nebo v kombinaci s hnojem, kejdou, močůvkou 
i slámou. 
 
 
4. 1. 2. 4 Hnojení průmyslovými (minerálními) hnojivy 
 
Tato hnojiva se vyrábějí mimo zemědělský podnik průmyslovými závody; jsou to chemické 
sloučeniny nebo jejich směsi anorganické povahy, obsahující živiny v různé formě, 
koncentraci a poměru.  
Na využívání minerálních hnojiv je rostlinná výroba absolutně závislá. Z půdy se každoročně 
využije kořeny rostlin a odplaví srážkovou vodou takové množství živin, že jejich náhrada 
statkovými hnojivy není možná. Proto je využívání minerálních hnojiv nezbytnou podmínkou 
intenzivní zemědělské výroby. Zabraňují poklesu živin v půdě, zvyšují jejich obsah a 
vytvářejí možnosti pro trvalé zvyšování výnosů. Rostliny nevyužívají živiny z minerálních 
hnojiv v roce jejich použití všechny, ale pouze část – od 20 do 60 %. Nevyužitý podíl živin se 
ukládá do půdní zásoby a může být využit v dalším roce. 
Minerální hnojiva rozdělujeme na jednoduchá (obsahují jednu základní živinu) 
a kombinovaní (obsahují více základních živin). Podle druhu základní živiny dělíme 
minerální hnojiva na: 
 
• dusíkatá – síran amonný, bezvodý čpavek, ledek vápenatý, ledek amonný, ledek 

vápenatoamonný, dusíkaté vápno, močovina, 
• fosforečná – superfosfáty, Thomasova moučka, termofosfát, mletý fosfát, 
• draselná – draselná sůl, chlorid draselný, reformkali, síran draselný, Kamex, 
• vápenatá – pálené vápno, mletý vápenec, 
• hořečnatá – kieserit, 
• vícesložková – citramfoska, NPK. 
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4. 2 OCHRANA POLNÍCH PLODIN PROTI ŠKODLIVÝM ČINITEL ŮM 
 
Rostliny potřebují ke svému správnému růstu a vývoji kvalitní životní prostředí. Tím jsou 
připraveny čelit atakům celé řady škodlivých organizmů. Drtivá většina chřadnoucích rostlin 
má svůj prvopočátek v nevhodných pěstitelských podmínkách. Z tohoto důvodu je nezbytné 
správně určit příčinu nevyhovujícího zdravotního stavu rostlin. Pro ochranu rostlin proti 
škodlivým činitelům, jako jsou plevele, choroby a škůdci, se používají různé postupy, které 
se dělí na: 
 
1. nepřímé – jedná se o ochranu preventivního rázu, hlavním úkolem je vytvořit nepříznivé 

podmínky pro rozvoj škodlivých činitelů, 
2. přímé – tyto metody likvidují nebo omezují výskyt škodlivého činitele pomocí 

biologických, chemických, fyzikálních a mechanických prostředků. 
 
 
4. 2. 1 Nepřímé metody ochrany rostlin 
 
K účinným a levným metodám ochrany patří agrotechnická opatření. Rostliny, kterým jsou 
zabezpečeny vhodné podmínky, lépe odolávají napadení a škody způsobené škodlivými 
organismy jsou nižší. Pěstované plodiny jsou značně ovlivňovány volbou stanoviště 
(nadmořský výška, půda, reliéf krajiny a převládající porosty na sousedních plochách). 
Je potřeba respektovat nároky na prostředí nejen u jednotlivých plodin, ale je nutné brát 
v úvahu též zvláštnosti jednotlivých odrůd. Ze sortimentu odrůd se dají vybrat takové, které 
nesou určitý stupeň odolnosti vůči chorobám, a jsou doporučené (rajonované) do jednotlivých 
regionů k pěstování. Rezistentní je taková odrůda, u které se neprojeví choroba v přítomnosti 
virulence a vhodných podmínek pro rozvoj patogena nebo se projeví pouze v takové míře, 
která neovlivní výnos plodiny. V tomto případě by se jednalo o plnou rezistenci, která 
se vyskytuje jen vzácně. Obvykle se setkáváme s tzv. polní rezistencí, kdy se napadení 
patogenem projeví jen v malé míře. 
K základním agrotechnickým metodám patří dodržování pravidel střídání plodin, kvalitní 
zpracování půdy, termín a kvalita založení porostu, hustota výsevu, použití zdravého osiva 
a sadby, vyrovnané a přiměřené hnojení. Tyto prvky technologického procesu ovlivňují stav 
rostlin, stupeň rezistence rostlin vůči původcům chorob, redukci množství škodlivých 
organismů, podporu jejich antagonistů, posunuti kritických růstových fázi rostlin do období s 
nižším infekčním tlakem patogenů. 
Střídání plodin se v boji proti dormantním a aktivním stádiím patogenů orientuje na: 
 
• vynechání hostitelských rostlin z pěstebního procesu, čímž se dosáhne přerušení 

vývojového cyklu patogena, 
• zásobení půdy organickými substráty s cílem narušit dormanci patogenů, 
• pěstování předplodin a následných plodin, které kořenovými výměšky vyprovokují 

dormantní stadia patogenů ke klíčení. Po vyklíčení nenacházejí vhodné hostitele 
a nevytvářejí reprodukční organy. Např. po lupině jako zelenem hnojeni je nižší frekvence 
poškozeni brambor Rhizoctonii. 

 
Není-li střídání plodin doplněno ostatními zásahy, nezabezpečuje v plném rozsahu uspokojivé 
snížení infekčního potenciálu v půdě. Některé kulturní rostliny se mohou pěstovat ve směsích 
(např. jetelotravní směsi, směs hrachu a ovsa na zelené hnojeni, pěstování podsevu 
v obilovinách a kukuřici). Pozitivní přinos smíšených kultur pro omezení chorob a škůdců 
je dán: 
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• menším množstvím hostitelských rostlin na jednotku plochy. Tím se omezuje rozšíření 

specifických chorob a škůdců, 
• menším podílem napadených rostlin a tím i celkově menším snížením výnosů, 
• rozdílnou náchylností k napadení mezi jednotlivými rostlinami, 
• vzájemným pozitivním ovlivněním rostlin - zajištěni environmentálních a výživových 

podmínek rostlin např. směs kukuřice, fazole a tykev, 
• vyšší diverzita druhů na ploše podporuje výskyt užitečných organismů (zdroj nektaru, 

pylu). 
 
 
4. 2. 2 Přímé metody 
 
Mechanické hubení škodlivých organismů je nejstarší a poměrně účinný způsob ochrany 
rostlin, je však pracné a náročné na pracovní sílu. Lze ho proto doporučit při pěstování plodin 
na malých plochách (zahrady) nebo u některých speciálních plodin, kde je nutné se vyhnout 
používání chemických přípravků (zelenina, ovoce). 
 
Chemická ochrana je způsob ochrany rostlin, při kterém se používají chemické přípravky. 
Tyto látky by se měly používat, jestliže není možno používat jinou metodu ochrany. Obecně 
jim říkáme pesticidy a rozdělujeme je podle toho, na které skupiny škodlivých organismů 
působí: 
• herbicidy – látky používané na hubení plevelů, 
• fungicidy – látky určené k ochraně před houbovými chorobami, 
• zoocidy – látky působící proti živočišným škůdcům. 
 
Zoocidy se kvůli rozmanitosti živočišných škůdců dělí na: 
• nematocidy – proti háďátkům, 
• akaricidy – proti roztočům, 
• moluskocidy – proti měkkýšům, 
• insekticidy – proti hmyzu, 
• rodenticidy – proti hlodavcům, 
 

V menší míře se používají: 
• desikanty – přípravky na přerušení vegetace a vysušení rostlin před sklizní, 
• repelenty – slouží k odpuzování některých živočišných škůdců, 
• regulátory růstu – ovlivňují růst a vývoj rostlin. 
 
Chemická ochrana skýtá pro zemědělskou praxi výhody, ale též má řadu negativních prvků. 
Působí rychle a účinně, zejména na kalamitní výskyt škůdců, relativně levně a většinou 
s bezproblémovou aplikací. Na druhé straně je většina přípravků jedovatá, působí na necílové 
organismy, tj. ničí řadu užitečných druhů hmyzu. Kromě toho se k jednotlivým typům 
přípravků vytváří rezistence, tj. přestávají být na daného škůdce účinné (rezistence mšice 
chmelové k pyretroidům, rezistence molice skleníkové k některým přípravkům apod.). 
Při biologické ochraně se cíleně využívá užitečných organismů k přirozené regulaci populací 
škůdců. Cílem není vyhubení škůdce, ale vytvoření určitého rovnovážného vztahu mezi 
užitečnými organismy a škůdci. Tím lze udržet populaci škůdce na úrovni, při které nedochází 
k ekonomicky významnému poškození rostlin. K biologické ochraně se využívají organismy, 
které jsou přirozenými nepřáteli nebo antagonisty škodlivých organismů. 
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Z fyzikálních metod jsou v zemědělství využívány především postupy termické ochrany 
ve spojitosti s ochranou proti houbovým a virovým chorobám, desinfekcí půdy, při ničení 
plevelů teplem, případně plamenem. V kombinaci s rozptylováním postřikových kapalin 
se také omezeně vyskytuje elektrostatické nabíjení částic a elektrodynamický princip rozptylu 
kapalin na kapičky. 
 
 
4. 2. 3 Škodlivé činitele 
 
 
4. 2. 3. 1 Škůdci 
 
Pokud se určité organismy přemnoží nad únosnou míru tak, že způsobí poškozeni kulturních 
rostlin, hovoříme o škůdcích. Existuje řada taxonomických jednotek živočišné říše, které 
mohou způsobit poškozeni pěstovaných plodin. Mezi nejčastější škůdce patří mšice, 
třásněnky, dřepčíci a plži. 
 
 

4. 2. 3. 2 Choroby 

 
Chemická ochrana je pouze jednou složkou ochrany rostlin proti chorobám. Základní metody 
ochrany jsou především preventivní. Je třeba správně volit a dodržovat pravidla střídání 
plodin (značná část původců chorob přežívá na posklizňových zbytcích), volit odrůdu 
vhodnou do dané oblasti, dbát na správné založení porostu (hloubka setí, výsevek), aplikovat 
přiměřené dávky hnojiv, zvláště dusíkatých. Nemělo by se opomíjet ani kvalitní zpracování 
půdy (které bezprostředně souvisí s ovlivněním půdních mikroorganismů včetně 
fytopatogenů) a úklid posklizňových zbytků. 
Mezi častější choroby zemědělských plodin patří sněti, rzi, padlí, fuzariózy a septorióza. 
 
 
4. 2. 3. 3 Plevele 
 
O plevelných rostlinách (též nežádoucí vegetaci) je známo, že každoročně způsobují více než 
10 % ztrát na rostlinné produkci a odplevelení porostů vyžaduje značné náklady (ruční práce, 
práce mechanismů, herbicidy apod.). Náklady na herbicidy představují celosvětově přes 60 % 
celkových nákladů na pesticidy. 
Pro studium polních plevelů je významné jejich zařazení do skupin, ve kterých se jednotlivé 
druhy shodují ve významných společných znacích. Jednoznačná je např. klasifikace podle 
botanického systému. Z herbologického hlediska toto třídění není zcela vyhovující, protože 
v jednotlivých taxonomických skupinách jsou společně zařazeny druhy odlišných vlastností 
a hospodářského významu. Klasifikace podle převládajícího výskytu v jednotlivých plodinách 
(plevele obilnin, okopanin apod.) není rovněž výstižná. Výskyt plevelů, s výjimkou některých 
parazitických druhů, není přímo vázán na druh plodiny. Druhy považované za plevele obilnin 
se ve velkých počtech vyskytují v okopaninách, např. oves hluchý v řepě a opačně „plevele 
okopanin“, např. laskavce, v obilninách, zejména na prořídlých místech, eventuálně 
na „kolejových řádcích“. Problematický je také vztah plevelů k určitým vlastnostem 
stanoviště. 
V posledních letech se snížila druhová pestrost plevelů a došlo ke značné homogenizaci 
plevelných společenstev. Dochází a lze předpokládat, že bude docházet k poklesu druhové 
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pestrosti plevelů; bude se zvyšovat význam druhů, které se dokáží nejvíce přizpůsobit novým 
agroekologickým podmínkám. Pořadí nejčetnějších, tj. nejvýznamnějších plevelů na orné 
půdě se mění. Současnému stavu odpovídá níže uvedené pořadí: 
 
1. Pýr plazivý    6. Rdesna 
2. Heřmánkovec a heřmánky  7. Chundelka metlice 
3. Svízel přítula   8. Konopice polní 
4. Merlík bílý    9. Velkolisté šťovíky 
5. Pcháč oset    10. Ježatka kuří noha 
 
Mezi nejškodlivější plevelné druhy orných půd lze ještě zařadit laskavec ohnutý, pohanku 
svlačcovitou a mák vlčí. Za obecně nerozšířenější, avšak ne nejškodlivější jsou považovány 
ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazil perský, kokoška pastuší tobolka, hluchavka nachová, 
hluchavka objímavá, rdesno ptačí, violka rolní aj. 
 
 
4. 3 OSEVNÍ POSTUPY 
 
Osevním postupem rozumíme zpravidla systém pravidelného střídání jednotlivých druhů 
polních plodin na témže pozemku v určitém časovém období. Dílčími články osevního 
postupu jsou pak osevní sledy plodin, tj. pořadí v jakém po sobě plodiny následují. V osevním 
postupu rozlišujeme plodiny na hlavní a tzv. meziplodiny, využívající meziporostní období po 
sklizni hlavní plodiny, před zasetím plodiny následné. Při hodnocení vztahů mezi plodinami 
osevního postupu se používají termíny předplodina a následná plodina. 
Osevní postup se správným střídáním plodin je i dnes jedním z nejúčelnějších 
agrotechnických opatření v rostlinné produkci, kterým se nezvyšují náklady na výrobu, ale 
výsledkem je zvyšování produkce optimálním využitím přírodních podmínek při snížení 
negativních vlivů zemědělské činnosti na životní prostředí. Střídání plodin tedy zachovává a 
zvyšuje půdní úrodnost. 
 
 
4. 3. 1 Důvody a zásady střídaní plodin 
 
Střídání plodin v primitivní formě bylo využíváno v zemědělství již v soustavě přílohové 
(příloh = pozemek ponechaný ladem delší dobu než 1 rok, obvykle 15 – 20 let). V pozdější 
soustavě úhorové (úhor = pozemek ponechaný ladem 1 rok) se stal zelený úhor základem 
prvního systému střídání plodin: ozimá obilnina – jarní obilnina – úhor. Zavedením nových 
druhů plodin (brambor, jetele, cukrovky, později vojtěšky, luskovin a olejnin) v tzv. 
norfolkském osevním postupu (jetel – ozimá obilovina – organicky hnojená okopanina – jarní 
obilnina) v první polovině 19. století přispělo k dvojnásobnému zvýšení výnosů obilnin a 
stalo se revolucí v historii zemědělství. Zemědělec začal postupně oceňovat a využívat výhod 
střídání plodin, jež vyplývají z celé řady komplexně působících činitelů: 
 
• Významným důvodem střídání plodin je rozdílný vztah pěstovaných plodin k potřebám 

a využívání vody. Mezi plodiny, které v sušších oblastech výrazně vysušují půdu, patří 
vojtěška, cukrovka a slunečnice. Dostatek vody je podmínkou úspěšnému pěstování 
zejména letních a strniskových meziplodin. Vyplácí se střídat plodiny s různými nároky 
na půdu. Přispívá to ke stabilitě výnosů a v širších souvislostech ke správnému využívání 
a hospodaření s vodou v krajině. 
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• Významným důsledkem střídání plodin je efektivnější využití živin (biogenních 
i stopových prvků). Pravidelné střídání plodin umožňuje periodické hnojení půdy 
organickými hnojivy k okopaninám, olejninám, příp. dalším plodinám. Vliv rostlin 
a jejich sledu se vedle vztahu k bilanci organických látek v půdě promítá i v obsahu 
humusu. Systematické zařazování jetelovin a luskovin umožňuje využívat biologicky 
poutaný dusík ze vzduchu a některých živin z půdní zásoby (fosforu a vápníku). 

• Výzkum i praxe zdůrazňují i střídání plodin s různým vlivem na půdní strukturu. 
O strukturotvorném vlivu plodin rozhoduje množství kořenové hmoty, doba působení 
kořenového systému na půdu, dávky organických hnojiv i intenzita zpracování půdy 
a pěstební technologie. Mezi strukturotvorné plodiny patří víceleté pícniny (vojtěška, jetel 
a jejich směsi s travami), středně zlepšující účinek mají luskoviny a ozimá řepka. Obilniny 
působí indiferentně a pěstování okopanin strukturu půdy zpravidla zhoršuje. 

• Osevní postupy a správné střídání plodin dávají předpoklady pro účinné hubení plevelů. 
Ve vztahu k plevelům mají kulturní rostliny různou konkurenční schopnost. Plodiny 
vytvářející hustě zapojený porost (víceleté pícniny, luskovinoobilní směsky a obilniny, 
či luskoviny pěstované na hmotu) dovedou plevele potlačovat. U nekvalitních porostů 
je konkurenční vztah snížen. U víceletých pícnin vzrůstá nebezpečí zaplevelení 
dvouletými a víceletými pleveli. Obilniny, vytvářející středně zapojený porost, umožňující 
rozvoj zvláště lunicovitých plevelů, jako je pýr plazivý, oves hluchý a chundelka metlice. 
Okopaniny, částečně i luskoviny a olejniny, díky řídkému zápoji, mají nejslabší 
konkurenční schopnost, zejména proti plevelům vytrvalým a pozdně jarním, ale umožňují 
díky širokým řádkům mechanické hubení plevelů kultivačními zásahy. Promyšlené 
střídání plodin omezuje výskyt jednotlivých skupin plevelů, ale současně dovoluje střídat 
různě účinné herbicidy, čímž se snižuje riziko reziduí či vytváření rezistentních druhů 
plevelů. 

• Opakované nebo časté zařazení téže plodiny na jednom stanovišti mívá za následek 
rozšíření některých chorob a škůdců. Při opakovaném pěstování brukvovitých plodin 
se zvyšuje nebezpečí rozšiřování nádorovitosti kořenů. Vysoká koncentrace či malý 
odstup v zařazení cukrovky a brambor zesiluje nebezpečí rozšiřování různých druhů 
háďátek. Z uvedených poznatků jednoznačně vyplývá, že v úsilí o snížení škodlivosti 
uvedených patogenů podstatně rozhoduje vhodné střídání plodin a jejich časové zařazení 
v osevních sledech. 

 
Z uvedeného je zřejmé, že existuje řada důvodů pro střídání plodin. Osevní postupy jsou 
z tohoto aspektu vysoce racionální opatření, jejichž rozumné uplatňování pěstitele prakticky 
nic nestojí a přináší mu výrazný efekt. 
 
4. 3. 2 Monokultura 
 
Opakem střídání plodin je monokultura. Jedná se tedy o opakované pěstování téže plodiny na 
daném pozemku. Monokultury mohou být krátkodobé 3-5 let a dlouhodobé více než 5 let 
pěstování po sobě. Z hlediska prostorového je monokultura tvořena pouze jedním druhem 
kulturní rostliny (např. monokultura jetele). Opakem jsou kultury sdružené (polykultury, 
směsky, porosty s přísevem, porosty s podsevem). V tomto pojetí je pojem „monokultura“ 
používán méně často. 
V časovém pojetí je pravou (klasickou) monokulturou opakované víceleté pěstování např. 
ozimé pšenice, kukuřice apod. Za nepravou kulturu se může považovat pěstování víceletých 
pícnin např. vojtěšky. Pravou monokulturou by se stala vojtěška např. po tříletém pěstování, 
kdyby byl porost zrušen a znovu na témže místě založen. 
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Hlavním důvodem pěstování monokultur je úzká specializace, často i pouze na jednu plodinu. 
Lze přitom lépe využít špičkové techniky a dosáhnout vysoké produktivity práce. Dalším 
důvodem je snaha o větší koncentraci ploch těch plodin, kde požadavky na stanoviště jsou 
mnohem výraznější, než nároky na předplodinu. Ve světě se v tomto smyslu osvědčují 
monokultury tabáku a jednoletého bavlníku. Na druhou stranu pěstování monokultur vede 
k jednostrannému vyčerpání živin, zvýšení výskytu škůdců, chorob a plevelů, což má za 
následek pokles výnosů produkce. Zjištěné poklesy výnosů produkce u pšenice jsou asi 54 %, 
u ovsa 44 % nebo u žita 39 %. 
Příčin snížení výnosu monokultur je více. Za jednu je pokládán pokles hladiny humusu 
v půdě. Např. pod žitem bez hnojení až o 27 %, ovšem až o 32 %, bramborami o 37 %. Více 
se snižuje obsah humusu pod okopaninami a kukuřicí. Hnojení minerálními hnojivy do jisté 
míry pokles hladiny humusu snižuje. Jako nejlepší se však ukazuje hnojení organickými 
hnojivy, při němž obsah humusu zůstává stejný. V půdě také klesá množství dusíku. Zvýšená 
intenzita dodávání dusíku do jisté míry vyrovnává výnosy monokultur ve srovnání se sledem 
plodin. Dusík se zdá být klíčovým faktorem možnosti vedení monokultur. Doporučují se 
dávky 90 – 150 kg/ha. Udržení výnosů v dlouhodobější monokultuře za podmínek vysokého 
hnojení dusíkem je však málo rentabilní. 
 
 
4. 3. 3 Půdní únava 
 
Často opakované pěstování téže plodiny na stejném pozemku může vést k tzv. půdní únavě, 
provázené poklesem výnosů polních plodin přesto, že jsou dodávány živiny a pozemky nejsou 
zapleveleny a zamořeny ani chorobami nebo škůdci. Příčiny půdní únavy nejsou zcela 
jednoznačně známy. Za hlavní příčinu je pokládáno narušení biologické rovnováhy 
a hromadění toxických látek v půdě. Spolupůsobí zplodiny látkové výměny mikroorganismů 
a metabolismu rostlin (toxiny) a taktéž toxické látky, které vznikají v počátečních fázích 
rozkladu posklizňových zbytků, přičemž chybí rozkladači toxických látek. Odbourání těchto 
látek podporují veškerá agrotechnická opatření vracející do rovnováhy půdní mikroflóru 
a zvyšující její aktivitu, jako hnojení hnojem, zelené hnojení, hnojení minerálními hnojivy, 
včasné a kvalitní zaorání posklizňových zbytků atp. V podstatě jde o obnovu a vytvoření 
dobrého biologického potenciálu půdy. 
 
 

4. 4 ODRŮDY, OSIVO A SADBA 
 
Rozmnožování je jednou ze základních vlastností charakterizující živý organismus. 
V průběhu fylogeneze došlo k vývoji dvou základních způsobů rozmnožování – nepohlavního 
(asexuálního) a pohlavního (sexuálního). Většina vyšších rostlin se rozmnožuje pohlavně, kdy 
vytváří v poslední etapě svého vývoje speciální rostlinné orgány – semena, kterými 
zabezpečuje svou reprodukci a zachování druhu. U mnoha druhů vyšších rostlin se ovšem 
setkáváme i s rozmnožováním nepohlavním, které se vyskytuje u rostlin obvykle v případě 
nemožnosti pohlavního rozmnožování nebo se rostliny rozmnožují i souběžně oběma 
způsoby. Rostlina se tak snaží naplnit svůj hlavní cíl – přežití druhu.  
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4. 4. 1 Odrůda 
 
Odrůda je soubor pěstovaných rostlin, náležející k nejnižší kategorii botanického třídění, 
vyznačující se zřetelně určitými biologickými a hospodářskými vlastnostmi, které se při 
přesném způsobu rozmnožování beze změny uchovávají. Pro pěstitele mají rozhodující 
význam vlastnosti hospodářské, mezi něž náleží: 
1. výnosový potenciál, 
2. nároky na klimatické a půdní podmínky a přizpůsobivost pro různé oblasti, speciální 

požadavky na intenzitu pěstebního systému (předplodiny, hnojení, ochrana proti 
chorobám a škůdcům), 

3. kvalita produkce, 
4. délka vegetační doby, 
5. zdravotní stav a odolnost vůči chorobám a škůdcům, 
6. odolnost proti vyzimování, 
7. růstový typ, poléhavost, 
8. předpoklady pro způsob sklizně. 
 
Výběr vhodných odrůd do konkrétních klimatických a půdních podmínek zásadním způsobem 
ovlivňuje výnosy, jakost produktů a rentabilitu pěstování plodiny. Pěstitel při volbě odrůd 
bere v úvahu: 
• účel pěstování plody – požadovanou kvalitu produkce, 
• přírodní podmínky lokality, 
• předpokládanou pěstební technologii, 
• vlastní zkušenosti s odrůdami, informace ze seznamu doporučených odrůd (SDO) a 

výsledky různých srovnávacích odrůdových pokusů. 
 
Rozmnožovací materiál hlavních hospodářsky významných plodin se smí na území ČR 
uvádět na trh nebo dovážet jen tehdy, jedná-li se o registrované odrůdy. Odrůda je 
registrována na podkladě výsledků jejího ověřování ve státních odrůdových zkouškách. 
Registrovaná odrůda je zapsána ve Státní odrůdové knize (Listina povolených odrůd) a také 
do Evropského katalogu registrovaných odrůd. To umožňuje její využívání ve všech zemích 
Evropské unie. Dispoziční právo k registrované odrůdě má jen majitel šlechtitelského 
osvědčení. Registrace odrůdy je časově omezená. 
 
 
4. 4. 2 Osivo a sadba 
 
Skutečného hospodářského významu nabývá odrůda až v podobě osiva nebo sadby. Jedná se 
o první a velmi důležitý článek v procesu jejich pěstování. Osivem se rozumí semena určená 
k výsevu, sadbou pak hlízy, oddenky, cibule, výpěstky a jiné části rostlin sloužící 
k rozmnožování (včetně výpěstků získaných z buněčných a tkáňových kultur). Produkce osiv 
a sadby je sice menšinovou částí rostlinné výroby, jejich kvalita ovšem do značné míry 
ovlivňuje založení produktivního porostu a jeho další stav a vývoj až do sklizně a determinuje 
tak výsledný hospodářský výnos i kvalitu získaného produktu.  
 
 
4. 5 AGROBIOLOGICKÁ KONTROLA  
 
Snahou pěstitele je dosáhnout požadované rentability při pěstování polních plodin. Jednotlivé 
agrotechnické zásahy, počínaje zpracováním půdy až po sklizeň, musí být proto vykovány 
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v příhodné době a odpovídající kvalitě. Podobně i při hnojení dusíkem za vegetace, kdy 
chceme zvýšit počet odnoží na rostlinu u obilnin, počet zrn v klasu nebo hmotnost 1000 zrn 
musíme příslušný zásah uskutečnit v určitých fázích růstu a vývoje rostlin tak, aby byl účinný. 
Totéž samozřejmě platí o aplikaci pesticidů – především herbicidů, fungicidů i insekticidů 
kde předčasné nebo pozdní použití má snížený účinek nebo dokonce škodí.  
Sledování porostu a záznamy o jeho skutečném stavu nejsou samoúčelné. Pěstitel takto 
získává důkaz, jak určité opatření ovlivnilo výnos či kvalitu, popřípadě který výnosový prvek 
byl ovlivněn nejvíce. 
V dlouhodobém sledování si pěstitel rozšíří zkušenosti, které budou podloženy konkrétními 
údaji a umožní i případný rozbor předností a nedostatků agrotechnického systému. Pouhá 
znalost výnosů v jednotlivých letech k těmto záměrům nestačí, protože nemůžeme přesně říci, 
co v daném roce výnos nejvíce ovlivnilo. Cílem agrobiologické kontroly je dosažení 
optimálního výnosu při minimálních nákladech na jednotku produkce při co nejmenším 
zatížení životního prostředí. 
Systém agrobiologické kontroly vyžaduje znalosti vztahů mezi prostředím (půda, 
předplodina), porostem, výnosem a jakostí sklizně. Praktické uplatnění tohoto systému je 
založeno na: 
 
• vstupní kontrole (znalostí fyzikálních a agrochemických vlastností půdy, zaplevelení, 

předplodiny, kvality osiva a sadby, kvality přípravy půdy na setí a sázení) 
• průběžné kontrole (při jednotlivých vstupech do porostu se zjišťuje stav porostu, výskyt 

chorob a škůdců, zaplevelení, výživný stav, průběh počasí) 
• výstupní kontrole (hodnocení výnosu a jeho struktury, sklizňových ztrát, kvality 

produkce, ekonomické zhodnocení vstupů a celkový ekonomický výsledek pěstování) 
 
 
4. 5. 1 Hodnocení kvality zpracování půdy 
 
Praxe a výzkum se při hodnocení kvality zpracování půdy zaměřují na kvalitativní kritéria, 
která se nejvíce uplatňují v nákladech i ve výnosech a jakosti sklizňových produktů. 
Hodnocení je nezbytné i při přejímce práce prováděné formou služeb za úplatu. 
 
Rozlišujeme: 
• základní zpracování půdy 
• zpracování půdy před setím a sázením 
• zpracování půdy za vegetace 
 
Při hodnocení kvality zpracování půdy hodnotíme dodržení agrotechnické lhůty a způsob 
provedení (stav půdy po zásahu, hloubku orby, hrudovitost, stupeň drobení skývy, zaklopení 
strniště, při setí pak především seřízení secího stroje, hloubku setí, rozteč pravidelnost řádků). 
 
 
4. 5. 2 Hodnocení porostů polních plodin 
 
Řízená agrotechnika vyžaduje posuzování a hodnocení porostů pro řadu údajů – vzcházivosti 
po vzejití, počtu rostlin ozimů před a po přezimování, počtu rostlin a klasů před sklizní 
pro odhad úrody. 
Údaje získané a pozemku nám pomáhají optimalizovat další opatření (regenerační přihnojení 
po zimě, ochranu proti plevelům, chorobám a škůdcům, aplikaci regulátorů růstu a hnojiv), 
upozorní na chyby v přípravě půdy a signalizují nutnost dalších zásahů. Současně se tak 
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přesvědčíme o kvalitě předchozí práce. Vezmeme-li v úvahu jediný údaj – hustotu porostu po 
vzejití, přezimování nebo před sklizní, pak po přečítání na vymezených částech honu získáme 
přehledný obraz o půdní vzcházivosti, vyrovnanosti, rovnoměrnosti přípravy půdy apod.  
Počet a velikost hodnocených míst závisí na druhu plodiny, velikosti honu a vyrovnanosti 
porostu. Čím větší je pozemek, tím více kontrolních míst volíme, abychom zvýšili objektivitu 
prováděného hodnocení. Vytyčení pevných kontrolních míst umožní získat přesné údaje o 
změnách porostu v průběhu vegetace. 
 
 
4. 6 RŮST A VÝVOJ ROSTLIN  
 
Růst a vývoj rostlin jsou základní procesy probíhající v jejich životních cyklech. Pojmem 
„růst“ rostliny rozumíme nevratný proces kvantitativního zvětšování počtu, hmotnosti 
a velikosti buněk, pletiv. Podstatou růstu je vytváření nových organických látek fotosyntézou, 
kterou se vytváří biomasa rostlin. Křivky nárůstu sušiny řady druhů vykazují poměrně malé 
přírůstky po vzejití, které se později silně zvyšují nejvíce v období kolem kvetení a koncem 
vegetace opět klesají. Pro počátek a průběh fáze růstu musí faktory vnějšího prostředí 
(především teplota) dosáhnout alespoň minimálních hodnot. „Vývoj“ rostliny znamená proces 
kvalitativních změn v buňkách, tkáních a orgánech, kterým rostlina prochází od klíčení 
semene do odumření rostliny a vytvoření nových semen. Tyto změny tedy vedou k vytvoření 
generativních orgánů (květů, plodů či semen). Vnitřní změny podmiňující vývoj závisí 
na podmínkách vnějšího prostředí, které se u jednotlivých druhů liší od podmínek růstu. Oba 
jevy – růst i vývoj, spolu úzce souvisí, vzájemně se podmiňují a jsou vázány na průběh 
podmínek vnějšího prostředí. 
 
 
4. 6. 1 Růstové fáze 
 
U vyšších rostlin je růst výsledkem zvětšování počtu buněk a jejich objemu a hmotnosti. Růst 
je vázán na specializovaná pletiva s růstovou schopností - meristémy. Již v embryonálním 
stavu se vyčleňují dva typy primárních meristémů, jeden pro růst kořenů a druhý pro růst 
nadzemních částí. Tyto meristémy se udržují aktivní v apikálních (vrcholových) částech 
kořene a stonku po celý život rostliny. Říkáme, že růst rostlin je otevřený. 
U kořenů a stonků jsou tedy meristémy v aktivním stavu velmi dlouho, u stromů i po staletí 
(tzv. nedeterminované meristémy), u listů a květů ale jen po omezenou dobu 
(tzv. determinované meristémy). U kořenů a stonků je intenzita dělení buněk nejvyšší 
při samém vrcholu, zatímco zvětšování objemu buněk spojené s intenzívním prodlužovacím 
růstem se děje až v zóně několika milimetrů od vrcholu. Naproti tomu u listů a plodů je dělení 
a zvětšování objemu buněk odděleno spíše časově tak, že v rané etapě tvorby těchto orgánů 
převažuje dělení buněk a v pozdější zvětšování jejich objemu. Diferenciací v širším smyslu 
pak rozumíme jak specifické změny jednotlivých buněk, tak i tvorbu pletiv s určitou funkcí a 
vznik celých orgánů. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že u rostlinné buňky lze rozlišit tři růstové fáze: 
1. fázi zárodečnou (embryonální, resp. dělivou), 
2. fázi prodlužovací (prolongační, resp. objemového růstu), 
3. fázi rozlišovací (diferenciační, růst jednotlivých orgánů). 
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4. 6. 2 Faktory působící kvalitativní změny na rostlině 
 
Mezi hlavní faktory působící kvalitativní změny na rostlině je působení teploty 
ve vymezeném rozsahu, která působí na rostliny po určitou dobu (jarovizační období). 
U ozimých a dvouletých rostlin probíhá proces jarovizace působením nízkých teplot 
vyvolávajících stav, který po další fotoperiodické reakci vede k zakládání a diferenciaci 
generativních orgánů. Pokud rostliny těchto skupin neprojdou stadiem jarovizace, nemohou 
vytvářet semena či plody, přestože jejich růst může pokračovat. Jarovizace může probíhat 
u některých druhů (např. obilnin) již v semenech po probuzení klíčku, u jiných druhů 
(většinou drobnosemenných) až v mladých rostlinách (řepka olejná, či řepa u které jarovizace 
probíhá v růstovém vrcholu pupenů bulvy). Kromě teploty jsou k jejímu průběhu nezbytné 
i patřičná vlhkost a přístup vzduchu. Nároky jednotlivých druhů, ale i odrůd na potřebnou 
teplotu (chlad) a délku jejího působení v průběhu stadia jarovizace jsou značně rozdílné. 
Znalost podmínek průběhu stadia jarovizace umožňuje využití těchto poznatků ve šlechtění, 
semenářství a agrotechnice ozimých a dvouletých druhů. 
Dalším významným faktorem, který ovlivňuje vývoj rostliny je světlo, přesněji střídání 
období světla a tmy – fotoperiodismus. Z tohoto hlediska rozeznáváme: 
 
• rostliny dlouhého dne, které v podmínkách dne delšího než 12 – 14 hodin svůj vývoj 

urychlují,  
• rostliny krátkého dne, které vývoj urychlují v podmínkách dne kratšího než 12 – 14 hod., 

delší den jejich vývoj brzdí,  
• rostliny, které na délku dne nereagují, zařazujeme do skupiny neutrálních či indiferentních 

rostlin.  
 
Rostliny dlouhého dne kvetou dříve v severních oblastech, kde je delší den v létě. Patří sem 
např. pšenice, žito, ječmen, oves, len, hrách, bob, vojtěška, jetel, řepa atd.  
Rostlinám krátkého dne vyhovují více jižní oblasti, odkud tyto pochází s vyrovnanou délkou 
dne a noci. Delší den v našich podmínkách v létě (až 16 hodin) u nich diferencovaně působí 
opožděné kvetení. Patří sem kukuřice, proso, rýže, sója, fazol, slunečnice.  
Mezi indiferentní rostliny řadíme například pohanku, tabák. Délka fotoperiodické reakce trvá 
u rostlin průměrně 20 – 40 dnů. 
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5 PLODINY 
 
 
5. 1 OBILNINY  

Mgr. Jana Pokorná, Mgr. Michaela Petrášová 
 
5. 1. 1 Význam a hospodářské postavení 
 
Produkce obilnin je v zemědělské výrobě na celém světě dominantní, protože tvoří hlavní 
energetickou složku lidské výživy. V podmínkách mírného pásma zaujímá více než 50 % orné 
půdy. Pro obilniny je předplodina významným faktorem při tvorbě výnosu, proto většinou 
nelze vliv nevhodné předplodiny vyrovnat ani vyššími dávkami minerálních hnojiv, zvláště 
v méně příznivých ekologických podmínkách. 
Použití těchto plodin k lidské výživě zabezpečuje rozhodující příjem energie z potravin, 
a mnohdy i nemalý podíl na celkovém příjmu bílkovin. Předností obilnin je jejich výhodný 
poměr obsahu základních výživných látek – glycidů a bílkovin pro výživu lidí i zvířat. Krmné 
obilí představuje jadrné krmivo s vysokou energetickou hodnotou. Kromě toho obsahují 
minerální látky a vitamíny skupiny B. 
 
 
5. 1. 1. 1 Využití obilnin 
 
Obilniny se konzumují v různých formách úpravy (výrobky z mouky, lupané obilky – rýže, 
kroupy, jáhly, vločky, klíčky apod.) a široce se využívají ke krmným účelům jako jadrná 
krmiva. Vedle toho jsou důležitou surovinou v potravinářském průmyslu k výrobě sladu 
(piva), lihu, cukru, lepidel, farmaceutických přípravků (sladové výtažky, vitamíny a další). 
Pěstují se též jako objemná krmiva na zelené krmení, k výrobě sena nebo siláže, popřípadě na 
úsušky. Sláma se využívá v živočišné výrobě a k obohacení půdy organickou hmotou. Také 
se průmyslově zpracovává (celulóza). 
 
 
5. 1. 2 Biologická charakteristika obilnin 
 
 
5. 1. 2. 1 Rozdělení obilnin 
 
Všechny druhy obilnin jsou zařazeny do čeledi lipnicovitých (Poaceae), botanická třída 
jednoděložné. Obilniny jsou jednoleté plodiny. Jarní formy se sejí a sklízejí v jednom 
vegetačním období. Ozimé obilniny jsou vysévány počátkem podzimu a sklízejí se v létě 
následujícího roku.  
Rozdělení na ozimé formy souvisí biologickými požadavky na průběh teplot a na světelné 
podmínky na počátku vývoje rostlin. U ozimů působí dlouhodobý vliv nižších teplot (většinou 
nad bodem mrazu) na odstranění blokády vývoje. Toto působení je označováno jarovizací, 
která probíhá na podzim do předjaří. Délka období jarovizace je podle druhu a odrůdy 
v rozmezí 25 - 60 dní. Jarovizace v kombinaci s reakcí rostlin na délku dne, 
tzv. fotoperiodickou reakci, a dále s intenzitou osvětlení umožňuje iniciaci květních orgánů 
a přechod z vegetativního období vývoje rostlin do generativního. Odrůdy typických ozimů 
seté na jaře, které neprošly potřebnou dobou jarovizace, pouze odnožují a nevytvářejí 
v daném roce klasy. Jařiny mají požadavky na délku období jarovizačních teplot méně 
vyhraněné. 
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5. 1. 2. 2 Kořenová soustava 
 
Kořeny jsou podzemní orgány, které zajišťují zásobování rostlin vodou a v ní obsaženými 
minerálními látkami, případně organickými látkami. Kořenový systém u obilnin je svazčitý, 
složený z velkého množství slabších kořenů. Jejich hlavní podíl je v horní vrstvě půdy, 
v ornici, i když některé kořeny zasahují hlouběji. Mohutnost tohoto systému závisí na druhu 
plodiny, na pěstitelských podmínkách a na průběhu počasí. 
 
 
5. 1. 2. 3 Odnožovací uzel 
 
Vytváří se asi 15 až 20 mm pod povrchem půdy. Při hlubším setí se vytváří mezi obilkou 
a odnožovacím uzlem spojovací článek, tzv. oddenkový článek. Při hlubokém uložení osiva 
se vytváří odnožovací uzel hlouběji a rostliny jsou slabší s nižší intenzitou odnožování. Příliš 
mělké setí vede k tomu, že je odnožovací uzel na povrchu půdy. Rostliny pak špatně 
zakořeňují a odnožují. U ozimů je nebezpečí mrazového poškození.  
Na uzlu se tvoří vzrostné vrcholy, jsou založeny základy květenství, kolének stébel a listů.  
 
 
5. 1. 2. 4 Listy 
 
Listy jsou hlavním asimilačním orgánem rostliny. Na stéble vyrůstá z každého kolénka 
po jednom listu. List se skládá z válcovité listové pochvy a volně do prostoru spočívají listové 
čepele. V místě přechodu mezi listovou pochvou a čepelí jsou dva čárkovité až srpovité 
výrůstky – ouška (u ovsa chybí). Z vnitřní strany báze listové čepele vyrůstá blanitý jazýček. 
Tyto dva znaky se využívají k rozlišování jednotlivých druhů obilnin. 
 
 
5. 1. 2. 5 Stéblo 
 
Většina obilnin vytváří v průběhu vegetačního období nízké trsy z odnoží a listů. Při dalším 
vývoji vzrostných vrcholů (od IV. etapy organogeneze) se začíná vytvářet nejspodnější článek 
(internodium) stébla a nejspodnější, první kolénko. Základy dalších kolének a vzrostný vrchol 
jsou postupně posouvány výše nad odnožovací uzel. Články (internodia) stébla jsou 
u některých obilnin (pšenice, ječmen, žito, oves…) duté, u některých vyplněné dření. Kolénka 
(nody) jsou plná a je v nich soustředěna zóna růstu. Z každého kolénka vyrůstá jeden list. 
 
 
5. 1. 2. 6 Květenství 
 
Obilniny mají vrcholové květenství na konci plodných stébel. Květenstvím obilnin je klas 
nebo lata (u ovsa, prosa, rýže a čiroku). Pouze jednodomá kukuřice má oddělené samičí 
květenství (palice) v paždí listů ve střední části stébla. Samčí lata je vrcholová.  
Klas má článkovanou osu – klasové vřeténko, zatímco u laty je osa méně výrazná nebo chybí. 
Na článcích klasového vřeténka nebo na konci větévek laty jsou klásky ohraničené dvojicí 
plevy. Klásky jsou tvořeny kvítky. Kvítek se skládá z obalů – pluchy a plušky. Uvnitř jsou 
samčí pohlavní orgány (3 tyčinky) a jeden samičí orgán (pestík), na jehož bázi je pár 
drobných útvarů, zvaných lodikuly (plenky). Lodikuly rozevírají pluchu a plušku v době 
kvetení. Praktický význam to má u cizosprašného žita a kukuřice. Pokud je klas osinatý, 
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vyrůstá osina z pluchy. Počty a vlastnosti jednotlivých součástí květenství jsou 
charakteristické pro jednotlivé druhy obilnin. 
 
 
5. 1. 2. 7 Plod 
 
Zrno obilnin – obilka je jednosemenný plod, kde charakter semene a plodu téměř splývá. 
Nahé obilky (bezpluché) jsou u pšenice (obecné, tvrdé), žita, tritikale, kukuřice, nahého ovsa 
a nahého ječmene. U pluchatých druhů obilnin (ječmen, oves, rýže, proso a některé čiroky) je 
na obilce plucha a pluška (při výmlatu nedochází k jejich oddělení od zrna). Obilka má tři 
hlavní části: obalové vrstvy, endosperm a klíček. 
Obaly chrání obilku před vnějšími vlivy. Podíl obalů na hmotnosti obilky je asi 8 %, 
u kukuřice 16 – 18 %. Na povrchu je oplodí, těsně pod oplodím je osemení. Při mletí mouky 
přecházejí obaly (oplodí a osemení) do otrub, které jsou zkrmovány. 
Endosperm tvoří asi 89 % hmotnosti obilky. Vnější část tvoří aleuronová vrstva buněk 
se zvýšeným obsahem bílkovin. Vlastní endosperm je složen z velkých buněk se škrobovými 
zrny. 
Klíček je nejmenší (1,6 – 3%, kukuřice 8 – 10 % hmotnosti obilky), ale nejsložitější částí 
obilky. Svrchu jej kryje oplodí a osemení. Palisádovými buňkami a štítkem přiléhá 
k endospermu, odkud jsou v době klíčení a vzcházení převáděny zásobní látky. Štítek je 
spojen krčkem se zárodkem (embryem). Jeden pól zárodku je složen z hrbolku vzrostného 
vrcholu a základů listů, které kryje blanitá pochva koleptile. Druhou část zárodku tvoří 
základy zárodečných kořínků s kořenovými čepičkami na vrcholech. Zárodečný kořínek je 
kryt blanitou pochvou koleorhyzou. Blanité pochvy mají funkci ochrannou při pronikání 
kořínku obaly zrna, případně půdou. 
 
 
5. 1. 2. 7. 1 Chemické složení pšeničného zrna 
 
Sacharidy tvoří nejpodstatnější podíl pšeničného zrna. Patří sem především polysacharidy 
škrob, celulosa, hemicelulosy, pentosany, slizy, oligosacharidy a monosacharidy a také 
sacharidy jako součást komplexů s lipidy a bílkovinami – glykolipidy a glykoproteidy. 
Obsah škrobu v pšeničném zrnu se pohybuje od 50 – 70 % v závislosti na odrůdě 
a agroekologických podmínkách. Škrob se skládá ze dvou polysacharidů – amylasy s přímým 
řetězcem glukosových zbytků a z amylopektinu, který má rozvětvený řetězec. Kromě těchto 
polysacharidů obsahuje škrob minerální látky (hlavně kyselinu fosforečnou) a vyšší mastné 
kyseliny. 
V zrnu pšenice je přítomno 1,5 – 3,0 % lipidů, tvořených jednak vlastními tuky složenými 
hlavně z kyseliny linolové a olejové a jednak fosfatidy, které obsahují kyselinu fosforečnou 
a dusíkatou bázi. Typickým představitelem je licithin s dusíkatou bází cholinem. Hlavní podíl 
lipidů je soustředěn do klíčkové části zrna.  
Dalšími důležitými látkami obsaženými v pšeničném zrnu jsou vitamíny. Většinou jsou 
nashromážděny v klíčku a aleuronové vrstvě zrna. Protože však tyto části přecházejí 
při mlýnském zpracování většinou do otrub a tmavých krmných mouk, jsou světlé mouky 
určené pro výživu o vitamínový podíl ochuzené. Mezi hlavní zastoupené vitamíny patří 
thiamin, riboflavin, niacin, kyselina pantothenová, pyridoxin, kyselina listová, biotin, 
tokoferol a provitamín A-karotenu. 
Obsah minerálních látek v zrnu pšenice se pohybuje mezi 1,4 – 3,0 % v závislosti na odrůdě, 
půdě a podmínkách v průběhu vegetace. Zrno obsahuje průměrně ve 100 g sušiny asi 450 mg 
fosforu, 380 mg draslíku, 160 mg síry, 140 mg hořčíku, 60 mg vápníku, 30 mg sodíku, 5 mg 
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železa, 4,5 mg manganu, 3 mg zinku, 2,5 mg bóru, 0,7 mg mědi a v nepatrných množstvích 
ještě další minerální prvky. Nejvíce minerálií je soustředěno v klíčku a v obalech zrna. 
Největší význam mají ze všech látek obsažených v zrnu bílkoviny, a to jak z hlediska 
technologického, tak i pro nutriční a krmnou hodnotu. Množství kolísá v širokém rozpětí 
od 8 – 20 % v sušině zrna. V endospermu ubývá obsah bílkovin směrem do středu. Tyto 
bílkoviny přecházejí do mouky a jsou hlavními nositeli technologických vlastností. Nejčastěji 
s bílkoviny pšeničného zrna dělí dle jejich rozpustnosti do čtyř skupin: albuminy (rozpustné 
ve vodě), globuliny (rozpustné v roztocích solí), prolaminy (rozpustné v 70% ethanolu – 
u pšenice nazývané gliadiny), gluteliny (zčásti rozpustné ve zředěných roztocích kyselin 
a zásad – u pšenice nazývané gluteniny). Albuminy a globuliny se označují jako bílkoviny 
rozpustné, zatímco gliadiny a gluteniny jako bílkoviny lepku. Podíl lepkových bílkovin činí 
kolem 80 % z veškerých bílkovin zrna a v těstě tvoří elastický a tažný hydratovaný gel 
složený ze dvou vysokomolekulárních frakcí – gliadinu, který má charakter strupovité hmoty 
a dodává lepkovému komplexu tažnost a gluteninu, jež má vláknitou strukturu a je nositelem 
pružnosti. Ostatní obilné bílkoviny podobný gel netvoří. 
Pšeničné bílkoviny však mohou u některých jedinců vyvolávat vážné zdravotní poruchy. 
Celiakie je choroba, kterou způsobují prolaminy obilného zrna, tedy gliadin pšenice, sekalin 
žita, hordein ječmene a avenin ovsa. Toxicita klesá v uvedeném pořadí, takže nejvyšší je 
právě u pšenice. Postihuje především děti (výjimečně i dospělou populaci), kterým v tenkém 
střevě chybí enzym peptidasa, štěpící nízkomolekulární peptidy, které vznikají na začátku 
trávení gliadinu. Nemohou-li se tyto toxické peptidy dále odbourat, hromadí se ve střevním 
traktu a po dosažení určité koncentrace vyvolávají onemocnění celiakií. Onemocnění 
je nevyléčitelné, lze je kompenzovat pouze celoživotní bezlepkovou dietou. 
 
 
5. 1. 3 Přehled druhů 
 
 
5. 1. 3. 1 Pšenice ozimá (Triticum aestivum) 
 
Její ozimá forma je nejrozšířenější plodinou a zaujímá asi čtvrtinu plochy orné půdy v ČR, 
pěstuje se téměř na polovině plochy oseté obilninami. Zrno má využití pro potravinářské 
a krmivářské zpracování, přičemž pro potravinářské účely se využívá 28 - 32 % z celkové 
produkce pšenice v ČR, ke krmným účelům 55 – 58 % a na osivo asi 6 %. 
Pšenice ozimá je nejnáročnější obilninou na půdní podmínky a živiny. Nejvhodnější jsou 
střední až těžké půdy s neutrálním slabě kyselou půdní reakcí (pH 6,2 – 7,0). Pšenice ozimá 
je náročná na předplodinu, přičemž nejvhodnějšími jsou jeteloviny, luskoviny, olejniny 
a okopaniny. Ze všech obilnin nejcitlivěji reaguje výnosem na předplodinu, přičemž 
intenzivním hnojením nelze nahradit nevhodnou předplodinu.  
Zařazení po obilnině zvyšuje nebezpečí vyššího výskytu chorob (zvláště chorob pat stébel) 
a škůdců a zhoršuje výnosovou stabilitu pšenice. V sušších podmínkách je riziko chorob pat 
stébel nižší. Zcela nevhodný je sled pšenice po pšenici. 
Ke krmným účelům jsou vhodné odrůdy s vysokým obsahem dusíkatých látek a horší 
kvalitou lepku, z pohledu pekařské jakosti. Jde o odrůdy s menším podílem nerozpustných 
frakcí zásobních bílkovin, jako je gliadin a glutenin, s vyšším podílem rozpustných frakcí, 
jako jsou globuliny a albuminy. 
Setí pšenice ozimé probíhá od poloviny září podle předplodiny a odrůd do poloviny října, 
sklizeň od poloviny července. 
Při hnojení dusíkem se klade důraz na pozdní přihnojení zejména v době metání, které nejvíce 
zvyšuje obsah bílkovin v zrnu, a tím i pekařskou a krmnou hodnotu. 
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5. 1. 3. 2 Pšenice jarní 
 
Pšenice jarní je doplňkovým druhem k ozimé pšenici, a proto se využívá jako náhradní 
plodina za vyzimovanou ozimou pšenici, dále po velmi pozdně sklizených okopaninách nebo 
při závažných problémech a potížích pro založení porostu ozimé pšenice. Jarní pšenice netrpí 
tolik chorobami pat stébel a lze ji využít při silném výskytu ozimých plevelů. 
 
 
5. 1. 3. 2. 1 Jakostní hodnocení 
 
Při jakostním posuzování zrna pšenice se rozlišují dva hlavní směry využití – 
pro potravinářské a krmné účely. Současné doporučené kvalitativní hodnocení potravinářské 
pšenice: vlhkost 14,0 %, obsah N-látek v sušině 12,0 %, příměsi, nečistoty, sedimentační 
index (podle Zelenyho - objem sedimentu mouky získaný ze suspenze této mouky a roztoku 
kyseliny mléčné během určeného času za podmínek dané metody. Charakterizuje množství 
a kvalitu lepkových bílkovin) nejméně 30 ml, číslo poklesu (umožňuje posoudit stupeň 
poškození sacharido-amylázového komplexu zrna vlivem aktivity amylolytických enzymů 
i při skryté porostlosti obilek. Vysoká aktivita amyláz, která působí porůstání, může způsobit 
ztekucení škrobu a snížit jeho schopnost vázat vodu. Měří se rychlost poklesu 
viskometrického míchadla ve vodní suspenzi mouky nebo šrotu během zmazovatění 
a ztekucení škrobu vlivem alfa-amylázy) nejméně 220 s. 
U krmného obilí se hodnotí vlhkost, nečistoty, obsah N-látek v sušině zrna. 
 
 
5. 1. 3. 3 Jarní ječmen (Hordeum vulgare) 
 
V našich podmínkách se pěstuje jako dvouřadý a využívá se především ke krmným účelům 
asi 70 % produkce. Z potravinářského hlediska je významná výroba sladu, krup, krupek 
a ječné mouky. Z množitelských ploch se zrno používá na osivo. 
Ječmen byl i léčivou rostlinou pro své protizánětlivé a antiseptické účinky, a jako posilující 
nápoj se z něho připravoval odvar. Asi od 17. století se rozšiřuje sladování ječmene. Jarní 
ječmen dvouřadý a v některých zemích i ozimý dvouřadý ječmen se využívá k výrobě sladu, 
dále k výrobě whisky a potravinářským účelům (kroupy). Prokázalo se, že ječná dieta snižuje 
hladinu cholesterolu v krvi. Souvisí to s obsahem beta glukanů, které právě ječmen z obilovin 
obsahuje v největším podílu. Bezpluché odrůdy se používají k přípravě ječných vloček 
a müsli. Ve farmacii se využívají výtažky z ječného sladu nebo přímo z ječmene. Jsou 
zdrojem vitamínu b-komplexu, minerálních látek (zejména železa), dále bílkovin 
a z naklíčeného ječmene se získává řada enzymů (peptidáz). Ječmen lze využít 
i ve škrobárenství při získání škrobu s drobnými škrobovými zrny.  
 
Jarní ječmen je velmi náročný na půdní podmínky a proto se pro pěstování vybírají pozemky 
s vyrovnanou zásobou živin a s vyšší půdní úrodností. Je to plodina s mělkým a slabším 
kořenovým systémem. S tím souvisí i jeho větší náročnost na pohotové živiny, avšak 
nadbytek dusíku zvyšuje jeho náchylnost k poléhání a snižuje sladovnickou hodnotu zrna. 
Jarní ječmen výrazně reaguje na všechny nedostatky a nevyrovnanosti v půdě.  
Pěstované druhy jarního ječmene mají okolo 11 % hrubých bílkovin a 3- 3,5 g lysinu na 16 g 
dusíkatých látek v sušině zrna. 
Pro výrobu ječmene ke krmným účelům a k potravinářským se uvažovalo i o využití odrůd 
bezpluchých (nahých). Mají některé nutriční přednosti, ale jejich výnos je nižší než 
u současných pluchatých odrůd, a to o větší množství, než jaké činí podíl pluch. 
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5. 1. 3. 4 Ozimý ječmen 
 
 Pěstuje se především pro jeho menší nároky na předplodinu a jeho vyšší odolnosti proti 
poléhání. Nedoporučuje se pěstování ozimého ječmene po sobě nebo po jarním ječmeni, 
protože se tím podporuje šíření padlí travního a hnědé skvrnitosti. Z tohoto důvodu je také 
potřeba dodržovat prostorovou izolaci ozimého a jarního ječmene. Sklizeň ozimého ječmene 
je nejčastější ze všech obilnin, a proto je využíván jako vhodná předplodina pro ozimou 
řepku. 
 
 
5. 1. 3. 5 Oves setý (Avena sativa L.) 
 
Pěstují se dvě formy: oves setý, který má pluchaté zrno a oves nahý s bezpluchou obilkou. 
Obilky ovsa mají vysokou nutriční hodnotu danou vysokým obsahem bílkovin a tuku, proto 
je řazen k nejlepším krmným a potravinářským cereáliím. Cení se i vysoký obsah minerálních 
látek, hořčíku, vápníku, železa, zinku, manganu a dalších. Obsahuje lecitin, niacin, vitamín B. 
thiamin, vitamin E a antioxidanty. Používá se do výrobků zdravé lidské výživy, jelikož je 
prokázán vliv ovesné diety na snížení výskytu nádorového onemocnění zažívacího traktu, 
snížení hladiny cholesterolu v krvi, redukci glukózy v krvi diabetiků, omezení cévních 
a srdečních chorob, zvýšení psychické stability organismu a řadu dalších léčivých 
a posilujících účinků. Z ovsa se připravují různé vločky, müsli, proteinové izobáty, kroupy, 
krupice, mouky, plnidla do jogurtů, kulinářské oleje a kosmetické výrobky. Zrno se také 
uplatňuje v krmných dávkách některých kategorií hospodářských zvířat – mladá, plemenná, 
nemocná nebo vysoce výkonná zvířata. Oves vytváří velké množství nadzemní biomasy, která 
je sklízena na zelené krmení nebo na senáž (konzervovaná píce).  
Pluchaté odrůdy ovsa jsou málo náročné na půdně klimatické podmínky. Oves se pěstuje 
v chladnějších a vlhčích oblastech. Půdy jsou vhodné střední až těžší, snáší i půdy méně 
strukturní a kyselé. Silně vyvinutá kořenová soustava umožňuje získávat živiny i z méně 
přístupných forem. 
V osevním postupu je zařazován po obilninách, jako plodina tolerantní k horším 
předplodinám. Doporučuje se odstup 4 – 5 let mezi opětovným pěstováním ovsa. 
Odrůdy nahého ovsa jsou na pěstitelské podmínky náročnější než pluchatý oves. 
Na předplodinu je náročnější, vhodné je zařazení po organicky hnojené okopanině. 
 
 
5. 1. 3. 5. 1 Jakostní hodnocení 
 
Základní ukazatele u potravinářského ovsa jsou: vlhkost 13,0 % (u bezduchého ovsa 12 %), 
objemová hmotnost 550 g.l-1, podíl zrna nad sítem 1,8 mm 90,0 % a dále příměsi a nečistoty. 
Oves nahý (bezduchý) smí obsahovat nejvýše 10 % zrn v pluchách. Při vyšším obsahu 
se posuzuje jako oves pluchatý. 
 
 
5. 1. 3. 6 Žito seté (Secale cereale L.) 
 
Kulturní žito je mladší obilninou než pšenice a ječmen. Využívá se především na výrobu 
žitného chleba. Menší část produkce se zpracovává na výrobu lihovin. Umělou infekcí 
houbou paličkovice nachová v době kvetení vybraných porostů žita se získává námel (obsah 
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jedovatých alkaloidů) pro farmaceutický průmysl. Pro krmné účely se používá zrno, které 
nesplňuje kritéria potravinářské jakosti. Do krmných směsí se přidává jen malý podíl, protože 
má některé nepříznivé dietetické účinky. 
Vzhledem k vlastnostem žita a mohutně vyvinutému kořenovému systému se pěstuje 
v horských a podhorských oblastech, hlavně z důvodu tolerantnosti k horším ekologickým 
podmínkám, zimovzdornosti, mrazuvzdornosti, nenáročnosti na předplodinu a snášenlivosti 
ke kyselým půdám. 
 
 
5. 1. 3. 6. 1 Jakostní hodnocení 
 
Kvalita žita se hodnotí pouze pro potravinářské využití. Vlhkost 14,0 %, objemová hmotnost 
730 g.l-1, příměsi 4,0 %, nečistoty 0,0 %, číslo poklesu 120 – 170 s. 
 
 
5. 1. 3. 7 Tritikale – žitovec (Triticosecale Müntzing) 
 
Tritikale je umělým mezidruhovým křížencem pšenice obecné a žita setého. Cílem šlechtění 
bylo spojit cenné vlastnosti obou druhů do jednoho genotypu. U nás se pěstují odrůdy ozimé 
formy, Tritikale je tolerantnější k horším pěstitelským podmínkám než pšenice, má vysoké 
výnosy a dobrý zdravotní stav. Vysoká krmná hodnota, která je dána vyšším obsahem 
bílkovin a příznivou skladbou aminokyselin, především vyšším obsahem lyzinu. Fytomasa 
se uplatňuje i jako rané zelené krmení. 
 
Pěstitelské požadavky na prostředí jsou menší než u pšenice. Je tolerantní k horší předplodině, 
nižšímu pH půdy v porovnání s pšenicí 
 
 
5. 1. 3. 7. 1 Jakostní požadavky 
 
Zrno tritikale se nakupuje pouze pro krmné účely podle hodnot vlhkosti, příměsí a nečistot.  
 
 
5. 1. 3. 8 Kukuřice (Zea mays L.) 
 
Kukuřičné zrno hraje důležitou úlohu při výkrmu prasat a drůbeže. Silážní kukuřice hraje 
důležitou roli při výrobě objemných krmiv a řadí se mezi rozhodující krmné plodiny. Sláma 
se silážuje, případně zaorává. Pro lidskou výživu se využívá kukuřice pukancová. 
V potravinářství a v dalších průmyslových odvětvích se využívá kukuřičný škrob, v zahraničí 
se z kukuřice vyrábí invertní cukr. Kukuřice nachází uplatnění i ve výrobě dietních potravin 
(např. krupice a mouky pro nemocné celiakií, kukuřičný vlákninový koncentrát pro nemocné 
divertikulózou střev, kukuřičné klíčky jako náplň pekařských výrobků apod. Převládající 
složkou zrna kukuřice jsou glycidy. Z nich připadá na škrob 60 – 70 %, obsah dusíkatých 
látek okolo 10 %, vlákniny 2 %, tuků 3 – 6 %, nejvíce v klíčku (cukrová kukuřice 8 – 9 %). 
Z obilnin má kukuřice po ovsu nejvyšší obsah tuků v semeni. 
Kukuřice je teplomilná rostlina, proto má vyšší nároky na vláhu a ještě vyšší na půdu. 
Nevyžaduje speciální předplodinu, lze ji pěstovat i několik let po sobě. Zpravidla bývá 
zařazována mezi dvě obiloviny. 
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5. 1. 3. 9 Proso seté (Panicum miliaceum L.) 
 
Pěstování prosa je omezené, přestože patří mezi staré kulturní plodiny. Část produkce 
se využívá jako dietní potravina (loupané proso . jáhly) a část se uplatňuje pro krmení 
exotického ptactva.  
Proso je teplomilná plodina s krátkou vegetační dobou. Zařazení v osevním postupu je jako 
hlavní plodina nebo jako meziplodina na zrno, ale s nižším výnosem. Nerovnoměrné zrání 
obilek v latě a dlouho žlutozelená sláma znesnadňují určení termínu sklizně. Posklizňové 
ošetření čištěním a dosoušením je proto nutné. Kvalitativní posouzení dodávky prosa je 
zaměřeno na vlhkost, příměsi a nečistoty. 
 
 
5. 1. 3. 10 Čirok  
 
Čiroky (Sorghum spp.) tvoří skupinu teplomilných plodin, podobných kukuřici. Jejich obilky 
se používají k lidské výživě, výrobě škrobu, lihu a piva, hlavně však ke krmným účelům. 
K technickým účelům na kartáče a košťata se pěstuje čirok metlový (technický) s dlouhou 
latou. 
Čirok je náročný na teplo, odolný proti suchu a nenáročný na půdu. 
 
 
5. 1. 3. 11 Rýže 
 
Rod rýže (Oryza L.) patří do čeledi lipnicovitých a skupiny rýžovitých. Zahrnuje i dva 
kulturní druhy: rýži setou a rýži africkou neboli červenou, která se omezeně pěstuje 
na africkém kontinentu. 
Rýže setá se třídí do 3 poddruhů: japonské, indické a javanské skupiny. Z pěstitelského 
hlediska jsou významné první dvě skupiny. Odrůdy patřící do japonské skupiny jsou 
pěstovány v Japonsku, Koreji, severní Číně, ale i jižní Evropě, Kalifornii a v mnoha zemích 
Jižní Ameriky. Vyznačuje se sníženou citlivostí k fotoperiodě, vyššími nároky 
na agrotechniku a kratší vegetační dobou. Hlavní rozšíření odrůd indické skupiny je 
soustředěno na Indii, jižní Čínu, Filipíny a Indočínu. Nalezneme ji v severní Americe, severní 
Africe a jižní Evropě. Odrůdy indické skupiny jsou citlivé k fotoperiodě, mají delší vegetační 
dobu, vyšší toleranci k nepříznivým podmínkám a nižší nároky na hnojení. Javanská skupina 
je nejméně rozšířená, především v Indonésii. Odrůdy z této skupiny citlivě reagují na 
nepříznivé podmínky a poskytují nízký výnos. 
Rýže představuje základní potravinu pro více než polovinu obyvatel Země. Je 
to nejvýznamnější obilovina tropů a subtropů. Více než 50 % produkce je zkonzumováno 
přímo rolníky a vůbec se nedostane na trh. Rýže je velmi dobře stravitelná a kaloricky bohatá 
potravina. 
Rýže se řadí mezi náročné plodiny. Je to teplomilná rostlina s vysokým nárokem na potřebu 
vody. Z hlediska nároků na vodu rozlišujeme několik skupin odrůd: rýže horská, která 
se pěstuje bez zavlažování, ale poskytuje nižší výnosy. Rýže nížinná se pěstuje v oblastech, 
kde lze hladinu vody regulovat pomocí závlah. Pěstuje se podél řek nebo jiných vodních 
zdrojů. Její pěstování je pracné, ale poskytuje vysoké výnosy. Rýže plovoucí se pěstuje 
v povodí velkých řek, v zátopových oblastech, kde nelze regulovat hladinu vody. Dosahované 
výnosy jsou nízké.  
Pro rýži jsou nejvhodnější půdy těžké, se slabě kyselou až neutrální reakcí. Pro rýži je typické 
monokulturní pěstování, a to zejména u rýže nížinné. Je-li dostatek srážek, pak bývají ročně 
tři sklizně. 
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5. 1. 3. 12 Pohanka obecná (Fagopyrum aesculentum (L.) Moench) 
 
Pohanka patří do jiné botanické čeledi než obilniny, a to do čeledi Polygonaceae 
(Rdesnovité). Vzhledem k obdobné agrotechnice i charakteru produktu je uváděna společně 
s druhy obilnin a proto se nazývají pseudocereálie. Semena jsou trojboké nažky. Pěstování 
pohanky je motivováno zdravotními důvody, dietou, která posiluje imunitní systém člověka, 
zvyšuje pružnost cévních stěn, reguluje krevní srážlivost a obsah cholesterolu v krvi. Je 
vhodná pro diabetiky, pacienty trpící celiakií (bezlepková dieta) a používá se i při poruchách 
zažívacího ústrojí. Používala se k přípravě kaší z krup, které jsou lépe stravitelné než ostatní 
obilné kaše, s příznivou skladbou bílkovin, tuků a obsahem řady vitamínů (B1, B2, PP, P), 
rutinu, minerálních látek i organických kyselin. Pohanka se tedy řadí k dietním potravinám. 
K farmaceutickým účelům se sklízejí celé rostliny před květem. Z nich se získává rutin, který 
má podobné účinky jako kyselina pantotenová (vitamín P). 
Pohanka je dobrou předplodinou pro obilniny, protože má fytosanitární účinky. Má dobrou 
konkurenční schopnost vůči plevelům. Pro úspěšné pěstování je nutné opylení včelami a proto 
se v případě nutnosti pro opylení využívá kočovných včelstev. 
 
 
5. 1. 4 Sklizeň a posklizňové ošetření 
 
Porosty obilnin sklízíme sklízecí mlátičkou po dosažení plné zralosti zrna. Rostliny jsou 
zaschlé, obilka je tvrdá a těžko se láme (např. stiskem mezi zuby). Zkoušení zralosti 
(vlhkosti) před sklizní je nutné provádět na více místech porostu. Z náhodně odebraných klasů 
se mezi dlaněmi vymne zrno, vyfouknou se plevy a zrno se subjektivně posoudí nebo změří 
vlhkoměrem. Nejvhodnější vlhkost zrna pro sklizeň je kolem 14 %. 
Porosty pro potravinářské využití se sklízí přednostně. Při přezrání se zvyšuje riziko ztrát zrna 
jeho samovolným výdrolem. V suchém období je tolerantnost odrůd k prodloužení sklizně 2 – 
3 dny po dosažení plné zralosti, ve vlhčích podmínkách 4 – 6 dní. Opožďování sklizně vlivem 
vlhkého počasí nepříznivě působí na jakost zrna (např. obsah a kvalita lepku a číslo poklesu 
u pšenice, porůstání a klíčivost zrna ječmene). 
Při extrémně suchém a teplém počasí v době tvorby zrna může docházet k nouzovému 
dozrávání porostů. Rostliny předčasně zasychají a v klasech se vyvíjí drobné zrno, které má 
nízkou objemovou hmotnost a nízký podíl předního zrna. 
Kvůli rozdělení doby sklizně při větší výměře ploch plodiny v zemědělském podniku 
je vhodné pěstovat 2 – 3 odrůdy s různou délkou vegetační doby a s různými vlastnostmi. Tím 
se snižuje nebezpečí výpadku sklizně (výnosovému i jakostnímu) při méně příznivých 
pěstitelských podmínkách ročníku. 
Při výmlatu zrna je sušší zrno křehčí a více náchylné k mechanickému poškození než zrno 
v optimální vlhkosti. Vlhkost zrna se mění nejen během žní, ale i během sklizňového dne, 
takže je nutné průběžné seřizování sklízecí mlátičky podle momentálních okolností. 
Pokud je ve sklizeném zrnu vyšší výskyt částí klasů nebo slámy, je nezbytné posklizňové 
ošetření – vyčištění zrna na stacionárních čističkách v zemědělském podniku nebo ve službě 
u nákupního podniku. Současně probíhá i velikostní třídění zrna a odstranění drobných, 
zadinovitých zrn. Bez toho by potravinářská pšenice nebo sladovnický ječmen nesplnily 
náročné kvalitativní požadavky. 
V některých ročnících je nutné sklízet i zrno vlhčí než 15 %. Pak vyžaduje dosoušení, aby 
si udrželo původní jakostní parametry. Při vlhkosti do 16 % (17 %) je možné pozvolna 
snižovat vlhkost aktivním větráním uskladněného zrna – potřeba speciálních hal nebo sil. 
Běžnější je horkovzdušné sušení s nepřímým náhřevem zrna. Vlivem sušení vlhkého obilí 
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může však docházet ke zhoršení některých jakostních znaků, např. kvality lepku, klíčivosti 
sladovnického ječmene. 
 
 
5. 1. 4. 1 Posklizňová úprava a skladování zrna 
 
Základními operacemi posklizňové úpravy obilí jsou: 
• Příjmové operace 
• Předčištění 
• Čištění 
• Dosoušení (aktivní větrání) 
• Sušení (teplým vzduchem) 
• Skladování 
 
Při těchto operacích se ve značné míře rozhoduje o konečné jakosti zrna, o jeho skladovacích 
ztrátách a zdravotním stavu. 
Rychlost přejímky obilí je důležitá pro plynulost sklizně. Většinou k tomu slouží 
vyrovnávací zásobníky (malá sila) s možností provzdušňování pro případy vlhkosti obilí. 
Manipulace se děje pomocí hydraulického nakladače, nebo různými dopravníky. 
Předčištěním obilí se odstraňují hrubé, lehké nečistoty, které mohou být zdrojem zvýšené 
vlhkosti. Základní součástí je tzv. předčistírenský aspiratér, který třídí obilí pomocí proudění 
vzduchu. Po předčištění obilí obvykle přechází do akumulačního skladu, kde setrvá do doby, 
kdy může být usušeno a vyčištěno. Většinou mají tyto sklady aktivní větrání, aby se zabránilo 
nežádoucím procesům (samozahřívání zrna). 
Sušení zrna. V našich klimatických podmínkách se sklízí až 80 % obilí s vyšší vlhkostí, než 
jaká je vhodná pro skladování. Pro efektivní provoz sušárny je nutno určit náhřevy zrna podle 
jeho vstupní vlhkosti. Po sušení je nutné vychlazení zrna, přičemž se většinou provádí 
aktivním větráním. Teplota 30 – 35 °C je příliš vysoká a při uskladnění teplého obilí dochází 
ke snížení klíčivosti.  
Skladování probíhá většinou v halách a menších silech. Ukládá se zde obilí suché (s 13 – 
15 % vlhkostí), vyčištěné, nebo je zde zařízení na aktivní větrání studeným nebo předehřátým 
vzduchem. 
Důležitá je pravidelná kontrola skladování, při níž sledujeme teplotu a vlhkost skladovaného 
obilí ve všech částech skladu, aby nevznikla ohniska s vyšší teplotou. 
 
 
5. 1. 5 Hodnocení kvality  
 
Při hodnocení jakosti zrna obilovin (podle ČSN) se rozlišují dvě skupiny: obiloviny 
potravinářské a obiloviny. Potravinářské komodity musí splňovat náročnější kvalitativní 
požadavky, takže je soubor jakostních ukazatelů širší se specifickými zkouškami. Kritéria 
hodnocení jsou přísnější než u nepotravinářských obilovin. Přestože většina produkce 
obilovin je zkrmována, není v současné úpravě norem pojem „krmné obiloviny“ uvažován, 
tak jako tomu bylo do roku 2002. 
Zrno obilovin musí být vyzrálé, bez živých škůdců v kterémkoliv stádiu vývoje a bez pachů. 
Musí odpovídat požadavkům na zdravotní nezávadnost. Nesmí obsahovat naplesnivělá nebo 
plesnivá zrna. 
Základní principy zkoušení jakosti obilovin jsou u všech komodit shodné. Při příjmu obilí 
do skladu nebo pro zpracování se ihned stanovuje vlhkost zrna, která má u většiny komodit 
hranici 14,5 %, u některých i méně. 
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U všech obilovin se stanovují příměsi a nečistoty. Příměsi jsou nestandardní složky zrna 
dodávaného druhu nebo jiných obilovin. Sem patří také scvrklá zrna (zadina) získaná jako 
propad při prosévání na kruhových sítech s podélnými zakulacenými otvory širokými 1,5 – 
1,8 – 2,0 – 2,2 mm podle komodity. Nečistoty zahrnují semena jiných druhů než obilovin, 
semena „závadná“ a cizí látky, tj. materiál oddělený na sítech s podélnými zakulacenými 
otvory širokými 3,5mm a 1,0mm. 
U nepotravinářských obilovin je hodnocení kvality zaměřené na limity vybraných složek 
příměsí a nečistot (případně obsahu N-látek nebo objemové hmotnosti). Kromě zrna žita 
se používají všechny druhy obilovin pro krmení hospodářských zvířat. Žito, které nesplňuje 
potravinářskou jakost, se do krmné dávky přidává v malém množství. 
U potravinářských obilovin jsou zařazeny specifické ukazatele, jejichž hodnoty mají vztah ke 
kvalitě dalšího zpracování a vyrobeným výrobkům. U potravinářské pšenice a sladovnického 
ječmene se musí deklarovat odrůda. Jednotlivé odrůdy mají geneticky založenou určitou 
kvalitu, která je formovaná vnějšími podmínkami. Z kvalitativně horší odrůdy (pekařsky, 
sladovnicky) nelze získat jakostní produkci ani v optimálních podmínkách. Horší vnější 
podmínky zhoršují geneticky dané jakostní předpoklady i u kvalitních odrůd, takže dosažená 
produkce nemusí odpovídat jakostním požadavkům. Při zkoušení odrůd ve státních 
odrůdových pokusech Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského se sleduje 
širší soubor kvalitativních vlastností než v ČSN. Např. výsledné hodnocení kvality odrůd 
pšenice vede k zařazení odrůdy do jakostní skupiny podle pekařské kvality (pro výrobu 
kynutých těst): E – elitní, A – kvalitní, B – chlebová, C – pekařsky nevhodná. Skutečně 
dosažená jakost však může být horší. Některé odrůdy skupiny C se mohou dobře uplatnit 
pro výrobu nekynutých těst pro pečivárenské výrobky. 
 
Kvalitní hodnocení zrna pšenice zahrnuje tyto ukazatele: 
Objemová hmotnost zrna souvisí s velikostí a tvarem obilek a s látkovým složením zrna. 
Objemová hmotnost je významným mlynářským ukazatelem. Pro potravinářské účely jsou 
vyžadovány vyšší hodnoty.  
Obsah N-látek (N x 5,7) a sedimentační index (podle Zelenyho) charakterizují pekařské (vyšší 
hodnoty) a pečivárenské (nižší hodnoty) vlastnosti bílkovin.  
Číslo poklesu ukazuje na míru poškození škrobu enzymem α-amylázou, tzv. vnitřní porostlost 
zrna. Zrno s nízkou hodnotou není vhodné pro potravinářské využití. 
Při státních zkouškách odrůd jarního ječmene jsou odrůdy bodově ohodnoceny 
tzv. ukazatelem sladovnické jakosti (USJ). Odrůdy vhodné pro výrobu pivovarského sladu 
mají USJ 4 – 9, nevhodné mají hodnotu pod 4.  
Základní jakost zrna sladovnického ječmene zahrnuje větší počet ukazatelů: vlhkost, podíl 
zrna nad sítem 2,5 mm, zrna poškozená, zrna se zahnědlými špičkami, zrna porostlá, celkový 
odpad, klíčivost a obsah N-látky v sušině (N x 6,25).  
Významné jsou i senzoricky hodnocené znaky – barva a jemnost pluchy.  
U krmného ječmene se posuzuje vlhkost, příměsi a nečistoty.  
Nesladovnické odrůdy mají většinou vyšší výnosový potenciál. 
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5. 2 LUSKOVINY  

Mgr. Jana Pokorná, Mgr. Michaela Petrášová 
 
5. 2. 1 Hospodářské postavení luskovin 
 
Pěstování luskovin má v ČR dlouholetou tradici. V posledních letech se nicméně luskoviny 
dostávají do výrazného útlumu, což se projevuje především poklesem jejich ploch. Přes 
pokračující pokles osevních ploch zůstává v ČR dominantní luskovinou hrách setý. 
Hlavní překážkou rozšiřování ploch luskovin je silná konkurence ze strany importu sójových 
bobů, či jejich pokrutin do EU a ČR a jiné převážně ekonomické faktory. Ke snižování ploch 
luskovin na zrno navíc přispívá i pokračující pokles stavů hospodářských zvířat. 
Luskoviny mají uplatnění v potravinářském průmyslu i jako složka krmných směsí pro 
hospodářská zvířata. Jedna z nejvýznamnějších předností luskovin je jejich meliorační 
a zúrodňující dopad na půdu. Své nezastupitelné místo mají proto luskoviny v osevních 
postupech a v ekologickém hospodářství jako vynikající předplodina. 
Pro luskoviny je charakteristický vysoký obsah bílkovin v semenech i v celé nadzemní 
biomase. Semena některých druhů mají též vysoký obsah tuku (sója, podzemnice olejná, 
lupina proměnlivá). Vysoce cenné jsou agronomické vlastnosti luskovin, zejména jejich 
předplodinová hodnota. Existuje široké spektrum využitelnosti (suchá semena, nezralá 
semena a lusky, celé rostliny a senné moučky, sláma). 
Luskoviny – hospodářsky významné jednoleté botanické druhy z čeledi bobovitých 
(Fabaceae) 
Luštěniny – označení pro semena luskovin využívaných jako potravina nebo ke krmení 
Specifickými znaky luskovin jsou vysoký obsah bílkovin (v semenech v celé nadzemní 
biomase) a symbióza s hlízkovými bakteriemi, umožňující biologickou fixaci dusíku. 
Luštěniny se dají využít mnoha způsoby (suchá semena, nezralá semena a lusky, celé rostliny 
a senné moučky, sláma). 
Luskoviny vynikají velmi cennými agronomickými vlastnostmi, příznivě ovlivňujícími půdní 
úrodnost. V osevních sledech se vyznačují vysokou předplodinovou hodnotou. Mají ovšem 
i některé negativní vlastnosti, které nepříznivě ovlivňují zájem pěstitelů anebo využití 
produkce. Jde zejména o výnosovou nestabilitu a obsah antinutričních látek. V Evropě je 
největší podíl produkce využíván ke krmným účelům. 
 
 
5. 2. 2 Využití luskovin 
 
 
5. 2. 2.1 Využití luskovin ve výživě lidí 
 
Konzumují se buď produkty připravené ze zralých, suchých semen anebo nezralá semena či 
lusky jako zelenina. Průměrná spotřeba luskovin ve výživě lidí je velmi rozdílná a v různých 
zemích dosahuje 1 – 25 kg na osobu za rok, v celosvětovém průměru 7 kg (Evropa 3,5 kg). 
ČR se spotřebou 1 – 2 kg na osobu a rok se řadí k zemím s nejnižším zastoupením luštěnin 
v jídelníčku. 
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5. 2. 2. 2 Využití luskovin ve výživě hospodářských zvířat 
 
Semena luskovin jsou důležitým zdrojem bílkovin pro krmné směsi hospodářských zvířat. 
Obsah bílkovin s e u pěstovaných druhů pohybuje v rozmezí 20 – 45 % sušiny. Obsah 
bílkovin je proměnlivý v závislosti na druhu, odrůdě, půdních a povětrnostních podmínkách, 
stupni zralosti a agrotechnice. Většina pěstovaných luskovin obsahuje v semenech i 
v rostlinách chemické sloučeniny, které snižují nutriční hodnotu produktu – antinutriční látky 
(např. taniny, inhibitory trypsinu, alkaloidy). K nejméně škodlivým látkám náleží stachyóza 
a rafinóza (galaktooligosacharidy), nacházející se např. v semenech hrachu a způsobují 
plynatost (nadýmání). Obsah antinutričních látek lze zpravidla před zkrmováním snížit 
vhodnou úpravou suroviny (zahřívání, máčení, odstranění osemení). Snižování obsahu těchto 
látek je cílem šlechtění a kritériem při registraci nových odrůd. 
Jako pícninu lze využívat celou nadzemní hmotu v zeleném stavu. 
 
 
5. 2. 3 Agronomický význam luskovin 
 
Agronomický význam luskovin vyplývá z následujících vlastností a vlivů: 
• schopnost vázat vzdušný dusík prostřednictvím hlízkových bakterií – pokrývají téměř 

veškerou svoji potřebu N a obohacují o dusík i půdu pro následné plodiny, 
• kořenový systém – vliv na půdu (mohutný kořenový systém přispívá ke zlepšování 

fyzikálního stavu půdy a půdní struktury), 
• vliv na obsah a kvalitu humusu v půdě (kvalita posklizňových zbytků), 
• vliv na potlačování plevelů (zastíněním půdy ve druhé části vegetace), 
• využívání živin i z méně přístupných forem a z většího profilu půdy (rozšiřují koloběh 

živin), 
• vysoká předplodinou hodnota zejména pro obilniny. 

 
Luskoviny však mají i negativní pěstitelské vlastnosti, a to: 
• výnosovou nestabilitu (závislost na ročníku – výrazný vliv povětrnostních podmínek), 
• náchylnost k chorobám a škůdcům, 
• malou kompenzační schopnost (výraznější vliv nedostatků v agrotechnice), 
• poléhavost některých druhů, 
• pukavost lusků, 
• náchylnost k poškozování semen při výmlatu a posklizňovém ošetření, 
• dlouhou vegetační dobu (zejména lupiny, sója), 
• pomalý počáteční růst (snadné zaplevelení porostu na počátku vegetace), 
• nesnášenlivost k pěstování po sobě, 
• malou odolnost vůči chladu (fazol, sója). 
 
 
5. 2. 4 Biologická charakteristika luskovin 
 
 
5. 2. 4. 1 Stavba zrna 
 
Plod (lusk) sestává ze dvou chlopní, jejichž negativním znakem je náchylnost k pukání. Větší 
odolnost k pukání má čočka, cizrna, sója a některé formy fazolu a lupin. Anatomická stavba 
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lusků ovlivňuje jejich využití jako zeleniny ke konzumaci zelených lusků. Ta je možná jen 
u druhů a variet bez pergamenové blány (některé odrůdy fazolu, hrách cukrový). 
Největší podíl semen tvoří dělohy (u hrachu 90 – 93 %), na osemení připadá 6 – 8,4% 
a na vlastní embryo 0,9 – 1,3 %. S anatomickou stavbou osemení souvisí výskyt tvrdých 
semen, která špatně bobtnají v důsledku jeho nepropustnosti pro vodu. Tato vlastnost 
se nepříznivě projevuje při klíčení a vaření. 
 
 
5. 2. 4. 1. 1 Chemické složení luštěnin 
 
Chemické složení luštěnin je vhodné pro racionální výživu (vysoký podíl bílkovin, obsah 
vlákniny, příznivá skladba škrobu). Celková biologická hodnota bílkovin tuzemských druhů 
jedlých luštěnin (hrách, čočka, fazol) je však nižší než bílkovin živočišného původu, což je 
dáno malým obsahem některých aminokyselin. K velmi ceněným složkám luštěnin náleží 
vysoký obsah vitamínů skupiny B, minerálních látek (zejména draslíku, vápníku a železa) 
a vlákniny. Pokud jsou luštěniny naklíčené, jsou rovněž zdrojem vitamínu C. 
Kromě vysokého obsahu bílkovin mají luštěniny také značný obsah cukrů (sacharidů), což 
znamená, že se člověk již po konzumaci menšího množství luštěnin cítí nasycen. Role 
sacharidů je ale v luštěninách dvojí, podle jejich typu. Zatímco glukóza představuje nezbytný 
zdroj energie, oligosacharidy představují pro organismus jisté komplikace, neboť člověk 
nemá v zažívacím traktu potřebné enzymy, které dokážou tyto látky štěpit. Oligosacharidy tak 
procházejí až do tlustého střeva a způsobují plynatost.  
Chemická skladba dřeňového hrachu (vysoký podíl amylosy k amylopektinu ve škrobu) 
vytváří z některých odrůd surovinu vhodnou pro výrobu škrobu, využitelného k výrobě 
ekologicky rozložitelných obalů. 
Kritériem jakosti jedlých luštěnin je jejich vařivost. Ta je podmíněna odrůdou, tloušťkou 
osemení, stářím semen, dobou sklizně, počasím v období dozrávání, posklizňovým ošetřením 
a chemickým složením semen. U jedlých luskovin využívaných k přímé přípravě jídel 
negativně ovlivňuje jakost obsah příměsí, zejména minerálních nečistot. 
 
 
5. 2. 5 Přehled druhů 
 
 
5. 2. 5. 1 Hrách setý (Pisum sativum L.) 
 
Hrách setý je jednoletá jarní luskovina pěstovaná hlavně pro konzumní účely. Obsahuje 22 – 
26 % bílkovin. Má pomalý počáteční vývoj, proto se snadno zapleveluje. Má poléhavou 
lodyhu. Seje se brzy na jaře, sklízí v červenci a srpnu. Je po sobě nesnášenlivý, vyžaduje 
odstup 4 roky a vyhovují mu nejlépe středně těžké a dobře zpracovatelné půdy. Při použití 
jako krycí plodina pro podsev jetelovin se osvědčil pěstovaný v širokých řádcích. Většinou 
bývá zařazován po obilninách, ale dobrými předplodinami jsou také hnojené olejniny.  
 
 
5. 2. 5. 2 Hrách dřeňový  
 
Hlavní část produkce dřeňového hrachu je využívána ke zpracování konzervováním 
(sterilizací) nebo mražením. Semena v suchém stavu se odlišují od hrachu setého tím, že jsou 
svraštělá, hranatá a v tomto stavu nejsou vařivá. 
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Pěstitelským znakem odrůd dřeňového hrachu je také délka lodyhy a poléhavost. Odrůdy 
malosemenné zpravidla rychleji přezrávají v důsledku rychlejší přeměny cukrů na škrob. 
Barva semen má větší význam při mrazírenském zpracování. Požadována jsou semena středně 
až tmavě zelená, zatímco pro konzervování jsou využitelná semena světlejší. 
 
 
5. 2. 5. 3 Hrách setý rolní (peluška) 
 
Peluška se pěstuje pro krmné účely na zrno nebo na zelenou píci. Při pěstování na zrno 
se vysévá s podpůrnou obilninou, pokud se pěstuje na zeleno, pak ve směsích s jarními nebo 
ozimými obilninami, případně jako letní meziplodina v luskoobilné směsce, Hrách rolní je 
méně náročný na půdu, proto se často pěstuje v méně příznivých podmínkách. Má ozimé 
i jarní formy, seje se velmi brzy na jaře.  
 
 

5. 2. 5. 4 Fazol obecný (Phaseolus vulgaris L.) 
 
Fazol obecný je jarní luskovina pěstovaná v teplejších oblastech pro konzumní účely a je po 
sóji nejrozšířenější luskovinou pěstovanou na světě. V podmínkách středoevropského klimatu 
se převážně pěstuje fazol obecný, který má dvě variety – fazol keříčkový a fazol popínavý. 
Její pomalý počáteční růst umožňuje zaplevelení porostu. Je náročný na humózní půdy, 
pohotové živiny a vápno. Seje se až počátkem května, sklízí se koncem srpna až v září. 
V polních podmínkách se pěstují zpravidla keříčkové typy. Fazol je dosti snášenlivý, 
je možno jej pěstovat po 2 letech, trpí pak chorobami. Velmi dobrými předplodinami jsou 
hnojené okopaniny, olejniny a zeleniny, většinou se však zařazuje mezi obilniny jako 
zlepšující plodina. 
 
 
5. 2. 5. 5 Sója luštinatá (Glycine max. L.) 
 
Sója je nejvíce pěstovanou luskovinou a olejninou na světě. Nejvíce se pěstuje v USA, 
Brazílii, Argentině, Číně a Indii. Je to výborná luskovina s velkým významem pro racionální 
výživu, buď pro přímý konzum ve formě různých přípravků do pokrmů, omáček a polévek, 
dále ve formě mouky i různě upravených celých semen. Lze ji využít i průmyslu a ke krmení 
jak v zrnu, tak i na zeleno. Obsahuje 35 – 40 % biologicky velmi cenných bílkovin a 17 – 
25 % oleje. Je to luskovina teplomilná s dlouhou dobou růstu. Seje se až začátkem května a 
sklízí se až v září, nebo říjnu, vyžaduje teplý a slunný podzim. Je odolnější vůči chorobám, po 
sobě je snášenlivá, trpí zaplevelením. Vhodné předplodiny jsou hnojené okopaniny a olejniny, 
většinou se pěstuje po obilninách jako zlepšující plodina. 
 
 
5. 2. 5. 6 Čočka jedlá (Lens culinaris Med.) 
 
Čočka vyniká výživnou hodnotou, stravitelností a vařivostí, kdy se na rozdíl od ostatních 
druhů nemusí namáčet. Je to luskovina s vysokým obsahem bílkovin 25 – 30 % a popelovin. 
Sláma čočky má také vysokou krmnou hodnotu. Má nízký vzrůst a snadno se zapleveluje. 
Pěstuje se v teplejších a sušších oblastech na lehčích půdách s dostatkem vápníku. Seje 
se koncem března až začátkem dubna a sklízí se v červenci. Po sobě je nesnášenlivá, vyžaduje 
odstup v osevním sledu 4 – 6 let. 
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Velmi dobré předplodiny pro čočku jsou okopaniny zanechávající půdu odplevelenou 
a ve staré půdní síle. Je možné ji zařazovat i po obilninách, pokud zanechají půdu v čistém 
stavu. 
 
 
5. 2. 5. 7 Bob obecný (Vicia faba L.) 
 
Bob je luskovina s vysokou krmnou hodnotou, obsahuje 25 % bílkovin a patří k nejstarším 
rostlinám a to jako potravina i krmivo. Pěstuje se na zrno, nebo na zelené krmení 
ve směskách, kde je i podpůrnou rostlinou pro svoji nepoléhavou lodyhu. Bob pěstovaný 
na zeleno je výbornou krycí plodinou pro podsev jetele. Je náročný na živiny, pěstuje se 
na středních a těžkých půdách, na lehkých půdách je možno k němu hnojit chlévským 
hnojem. V osevním postupu je po sobě nesnášenlivý, vyžaduje odstup 3 – 4 roky. 
Seje se brzy na jaře, sklízí se koncem srpna až v září, je dobrou předplodinou pro ozimou 
pšenici. 
 
 
5. 2. 5. 8 Vikve 
 
Vikve pěstujeme hlavně ke krmným účelům na zelenou hmotu, siláž a senáž, méně již 
na sklizeň suchých semen. Běžný způsob pěstování je ve směskách s obilninami, které plní 
funkci podpůrné rostliny. Pěstují se dva druhy vikve ozimé: vikev panonská a vikev huňatá 
a dále pak vikev setá, která je jarním druhem. 
 
 
5. 2. 5. 8. 1 Vikev setá (Vicia sativa) 
 
Vikev setá je krmná jarní pícnina pěstovaná ve směsích s obilninami na zelené krmení. 
Na zrno se pěstuje pouze ve vyšších oblastech pro její náročnost na vláhu. Je možno ji 
zařazovat po sobě až po 4 letech. Vikev není náročná na půdu, ani předplodinu. Seje se jako 
zlepšující plodina po obilninách, i když je pro ni dobrou předplodinou hnojená okopanina. 
Zanechává půdu odplevelenou, v dobrém stavu. 
 
 
5. 2. 5. 8. 2 Vikev huňatá (Vicia villosa) 
 
Seje se obvykle ve směsích s ozimými obilninami na zelené krmení. Je dobrou předplodinou 
a zařazuje se většinou po hnojených olejninách nebo po obilninách. Na půdu je méně náročná, 
vyžaduje však dostatek vápna. Má hluboký kořenový systém, takže dobře hospodaří s vodou. 
 
 
5. 2. 5. 8. 3 Vikev panonská (Vicia pannonica) 
 
Je bělokvětá (smetanově bílá). U nás se pěstuje jako ozim, její zimovzdornost však není 
výrazná. Využití je podobné jako u vikve huňaté. Při dobrém přezimování dává vyšší výnos 
semen. Je méně poléhavá, protože má nižší vzrůst, je více olistěná, šťavnatější a nemá tvrdá 
semena. Je náročnější na podmínky pěstování. Proto jsou pro ni vhodnější úrodnější 
podmínky a půdy spíše těžší.  
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5. 2. 5. 9 Vlčí bob – lupina (Lupinus polyphyllus) 
 
Vlčí boby se pěstují v barvě bílé, žluté a modré. Lupina vyniká vysokým obsahem hrubých 
bílkovin s vynikající kvalitou a skladbou aminokyselin, srovnatelnou se sójou. Také 
se oceňuje vyšší obsah tuku pozoruhodné jakosti. Některé odrůdy lupiny bílé mají všestranné 
použití a hodí se nejen pro krmení hospodářských zvířat či pekárenský průmysl, ale mohou 
být použity v kuchyni, obdobně jako např. fazole. 
Je tolerantní ke kyselým půdám. Obsahuje hořké látky, dnes ovšem existuje již řada odrůd 
lupiny bílé sladké, které však mají dlouhou vegetační dobu a jsou značně náchylné 
k chorobám. Nejlépe prospívá po hnojené okopanině, ovšem v praxi je běžný sled po 
obilnině. Má vysokou předplodinovou hodnotu. 
 
 
5. 2. 5. 10 Cizrna beraní (Cicer arietinum) 
 
Cizrna je teplomilná a suchovzdorná luskovina. Představuje třetí nejrozšířenější luskovinu 
ve světě (po sóji a fazolu). Používá se jako jedlá luštěnina a je velmi oblíbená 
v jihoevropských státech. Pěstuje se převážně v Africe, Mexiku, Asii, zejména v Indii a Číně. 
Semena se využívají v potravinářství (k přípravě konzerv, makaronů, salámů, cukrářských 
výrobků, kávových náhražek, mouka se přidává do mouky chlebové) a je velmi dobrým 
jadrným krmivem. V Indii se připravuje z mladých rostlin salát nebo špenát. Pro vysoký 
obsah kyselin, zejména kyseliny šťavelové v zelené hmotě, se nedoporučuje pěstování na píci. 
Obsahuje 30 % bílkovin a dvojnásobné množství sacharidů než ostatní luskoviny. U nás 
se pěstuje již jen ojediněle. Vegetační doba je asi 100 dní. Může se pěstovat ve všech půdních 
podmínkách, jen je citlivá na obsah chloridů v půdě. 
 
 
5. 2. 6 Sklizeň a posklizňové ošetření luskovin 
 
Stupeň zralosti, stav porostu, sklizňová technologie a počasí velmi silně ovlivňují sklizňové 
ztráty a kvalitu produktu. Při šetrné sklizni mohou být i při charakteristické pukavosti lusků 
sklizňové ztráty nižší než 5 %, avšak za nepříznivých podmínek a při nesprávné technologii 
mohou vysoce převyšovat 20 % úrody. Podobně může narůstat mechanické poškozování 
semen. 
 
Na sklizňové ztráty a poškozování semen má největší vliv: 
• technologie sklizně, 
• zralost porostu, jednotlivých rostlin (vyrovnanost porostu) a lusků na rostlinách, 
• délka sklizně stroje a jejich seřízení, 
• povětrnostní podmínky. 
 
Pro sklizeň luskovin se využívá strojů určených ke sklizni obilnin. S ohledem na specifické 
vlastnosti jednotlivých druhů luskovin má značný význam jejich úprava a seřízení. Rovněž 
luskoviny sklízené v nezralém stavu pro konzervárenské účely vyžadují speciální sklízecí 
stroje. 
Postupné kvetení a zrání luskovin prodlužuje dobu kvetení a je příčinou nevyrovnaného zrání, 
jehož přímým důsledkem je možnost zvyšování sklizňových ztrát v důsledku pukání nejdříve 
zralých spodních lusků. 
Po výmlatu mají semena značnou vlhkost a vyznačují se zvýšenou metabolickou aktivitou. 
V důsledku nestejnoměrného zrání se ve sklizené hmotě vyskytuje mnoho semen 
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nedozrálých, která aktivně dýchají a tak za přítomnosti dalších rostlinných zbytků může 
docházet k rychlému znehodnocování sklizně. Vysoce intenzivní je rozvoj plísní. Proto je 
zásadním opatřením úprava vlhkosti na hodnotu 15 – 16 %, umožňující bezpečné uskladnění. 
Před sušením se při předčištění odstraňují hrubé nečistoty. U jedlých luskovin, především 
u fazolu, se před sušením zařazuje praní semen za účelem odstranění všech ulpělých 
minerálních nečistot. 
Úprava vlhkosti semen luskovin se provádí sušením.  
 
Specifické vlastnosti semen luskovin ovlivňující proces sušení: 
• vysoký obsah bílkovin a s tím spojená pevná vazba vody s bílkovinami, 
• slabá propustnost buněčných pletiv pro vodu, 
• specifická struktura a anatomická stavba osemení - zmenšování propustnosti osemení pro 

vodu při snižování jeho vlhkosti, 
• velikost a tvar semen (vzdálenost středu semen od povrchu). 
 
V porovnání s obilninami jsou semena luskovin pomalu sušitelná. Riziko mechanického 
a biologického poškození semen při sušení je proto značné. Sušící teplota by neměla být vyšší 
než 30 – 35 °C, při překročení dochází k poškozování biologických vlastností semen 
a k pukání osemení. Nejlepší usušení dosáhneme systémem aktivního provětrávání 
nepohyblivé vrstvy semen. 
 
 
5. 2. 7 Hodnocení jakosti luštěnin 
 
Luskoviny jedlé - při prodeji musí být zdravé, vyzrálé, bez cizích pachů a živých škůdců. 
Nesmí obsahovat semena zjevně naplesnivělá a plesnivá, nesmějí být míchané z různých 
ročníků sklizně. Obchodují se podle barvy semen (hrách, fazol), případně podle velikosti 
semen (čočka). Kritéria kvality zahrnují obsah příměsí a nečistot, obsah škůdců, obsah semen 
poškozených obalečem hrachovým a vařivost semen. 
Krmné luskoviny - jakostními znaky jsou obsah příměsí a nečistot. 
 
 

5. 3 OLEJNINY  
Mgr. Jana Pokorná, Mgr. Michaela Petrášová 

 
5. 3. 1 Význam a hospodářské postavení 
 
K olejninám řadíme takové rostliny, které obsahují ekonomicky významné množství oleje. 
S ohledem na rozvoj přírodní kosmetiky, biofarmak, různých diet, speciálních požadavků na 
technické oleje a také v souvislosti s uváděním půdy do dočasného úhoru a hledáním rostlin 
pro nepotravinářské užití je množství olejnin mimořádně velké. Praktický význam má 100 
druhů. Nejvýznamnějšími olejninami světa jsou sója, bavlník, řepka a další brukvovité 
olejniny, podzemnice, slunečnice, oliva, kokos, palma olejná, len, sezam, skočec a saflor. 
V Evropě jsou to řepka, slunečnice, oliva, sója, bavlník a len. 
Vzhledem k nepoměrně levnější produkci oleje pomocí rostlin v porovnání s živočichy a 
vzhledem k určitým zdravotním a dietetickým výhodám, jako je např. absence cholesterolu u 
rostlinných olejů, vykazuje pěstování olejnin velmi dynamický růst, zvláště pak řepka a další 
brukvovité druhy.  
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Oleje, které jsou spíše produktem severních olejnin, jsou tekuté, neboť obsahují vysoký podíl 
nenasycených mastných kyselin. Tuky jsou typické pro jižní tropické olejniny a vyznačují se 
vysokým podílem nasycených mastných kyselin, takže nejsou za běžných teplot do cca 50 °C 
tekuté. Oleje s velkým obsahem vícenásobně nenasycených mastných kyselin (např. olej 
lněný) na vzduchu snadno oxidují a tuhnou. Jde o tzv. vysychavé oleje. Většina olejů (např. 
z řepky, sóje, slunečnice) jsou polovysychavé. Tam, kde je málo nenasycených kyselin (jižní 
olejniny – např. palma olejná), jde o oleje nevysychavé. 
 
Rostliny hromadí tuky a oleje v různých částech svých těl: 
• v semeni (řepka, sója, mák, sezam, len), 
• v nažce (slunečnice, bavlník, konopí), 
• v lusku se semenem (podzemnice olejná), 
• v šešuli se semenem (krambe), 
• v ořechu (palma kokosová), 
• v dužnaté peckovici (oliva evropská, palma olejná, kdy se olej získává jak z dužniny, tak i 

z jádra pecky), 
• v hlíze (šáchor jedlý), 
• jinde (např. olej z klíčků kukuřice, cedrového dřeva, korunních plátků růže). 

 

V Evropě se pěstuje celkem 58 různých druhů olejnin, přičemž nejpočetnějším je čeleď 
brukvovitých. Dalších 7 druhů patří k vytrvalým stromům a keřům. 11 druhů jako je mák, 
skočec, tykev, sezam, šáchor, pupalka, pryšec, hlazenec (cuphea), lichořeřišnice, brutnák a 
černucha patří do různých řádů a čeledí. Mimo tento výčet je k olejninám možno řadit i 
některé siličnaté a aromatické rostliny, např. růži, levanduli, šalvěj, mátu atd. Jednotlivé 
čeledě a rody nejsou charakterizovány pouze botanicko - morfologicky a biologicky, ale i 
chemickým složením zásobních látek. Až na malé výjimky obsahují druhy čeledi 
brukvovitých značné množství mastných kyselin eicosenové (C20:1) a erukové (C22:1) i 
specifické doprovodné látky, např. glukosinoláty (GSL). Šlechtěním bylo u některých plodin 
dosaženo změn významných chemo-taxonomických charakteristik – bezerukové odrůdy 
řepky s nízkým obsahem GSL, tvorba odrůd se zastoupením kyseliny stearové nebo olejové a 
kaprinové. 
 
 
5. 3. 2 Využití olejnin 
 
Tuky a oleje náleží svým významem mezi základní potraviny. Vzhledem k snadné izolaci 
z přírodního materiálu se oleje a tuky používají vedle výživy také v kosmetice, medicíně a pro 
technické účely. Kromě využití potravinářského nacházejí uplatnění také v krmivářství i při 
různých technických a energetických aplikacích. Nutriční i chemotechnické užití (zvláštní 
požadavky na obsah a složení mastných kyselin) je závislé na požadované kvalitě důležité pro 
účely jejich využití. Typicky nutriční použití preferuje oleje s vyváženou skladbou mastných 
kyselin, hlavně s 18 atomy uhlíku a s jednou nebo dvěma dvojnými vazbami v poloze 9 a 12. 
Světová produkce olejů a tuků činí 97, 25 mil. tun, a z tohoto rostlinné tuky zaujímají 73,5 %.  
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5. 3. 3 Biologická charakteristika olejnin 
 
Olej je obsažen v mnoha semenech jako zásobní energeticky bohatá látka. Lze ho proto získat 
i z vedlejších produktů jiné výroby. V našich olejninách převládají mastné kyseliny linolová 
a olejová. Kvalitu oleje snižují volné mastné kyseliny. Kvalita rostlinných olejů je dána 
především obsahem esenciálních mastných kyselin, tj. nenasycených mastných kyselin, které 
nemůže lidský organismus syntetizovat, a proto musí být k dispozici v potravě. 
 
 
5. 3. 4 Přehled druhů 
 
 
5. 3. 4. 1 Řepka olejná 
 
Je v našich klimatických podmínkách nejdůležitější olejninou se značnou produkcí bílkovin.  
Využívá se jako zdroj kvalitního jedlého oleje pro lidskou výživu, k výrobě margarínů 
a ztužených pokrmových tuků. Extrahované šroty či pokrutiny se uplatňují jako bílkovinný 
komponent v krmných směsích pro hospodářská zvířata. V poslední době narůstá využití 
řepkového oleje v geochemickém průmyslu, a to zejména při výrobě bionafty a různých 
biologicky degradovatelných maziv či hydraulických kapalin. Biomasa se využívá jako zelené 
krmení či hnojení.  
Dvě třetiny hmotnosti semene představuje olej a bílkoviny. Slupka činí 12 – 16 % hmotnosti 
celého semene a obsahuje asi 10 % tuku, 15 % bílkovin a 33 % vlákniny, z toho 1/3 
nestravitelného ligninu. Dozrálé semeno obsahuje jen 6 – 8 % vody, činí obsah oleje v celém 
semeni 40 – 43 %. Mezi kapkami oleje se v děložních lístcích nacházejí bílkovinné částice 
s podílem 22 % na celém semeni. Mají příznivé složení z hlediska fyziologie výživy člověka.  
Když byla prokázána škodlivost kyseliny erukové na srdeční muskulaturu a cévy, začalo 
šlechtění bezerukových odrůd. Současně se takto zvýšil obsah kyseliny olejové (prekurzor 
erukové) z původních 13 – 48 % na 50 – 65 %, a tak se výrazně zlepšila kvalita řepkového 
oleje. Aby se také zvýšila krmná hodnota pokrutin, které vznikají po získání oleje, začaly 
se šlechtit odrůdy s nízkým obsahem glukosinolátů. 
Řepka je dobrou předplodinou pro obilniny. Zvyšuje úrodnost půdy, odpleveluje pozemky, 
její pěstování je úspěšné i v imisně (sírou) zatížených oblastech, kde může být i asanační 
plodinou. Brání erozi půdy, splavování dusíkatých látek do spodních vod a snižuje znečištění 
půdy a vodních zdrojů. Řepce se nejlépe daří na pozemcích s hlubokými hlinitými půdami, 
dostatečně zásobenými humusem, vápníkem, hořčíkem a s optimální půdní reakcí.  
 
 
5. 3. 4. 2 Slunečnice roční (Helianthus annus L.) 
 
Dnešní odrůdy obsahují 50 – 60 % oleje, ve kterém převládá kyselina linolová, avšak existují 
již hybridy s převahou kyseliny olejové. Slunečnicový olej se vyznačuje vysokým obsahem 
vitaminu E a příjemnou chutí a proto se často používá na saláty. Z nažek slunečnice se však 
vyrábí nejen potravinářský olej, ale i změkčovadla, motorový olej, mastné kyseliny, tokoferol, 
lecitin, vosky aj. V Orientu a na Balkáně se vyrábí z pražených rozemletých jader 
a z ušlehané kandované hmoty chalva. Existují dva typy odrůd, s menšími olejnatějšími 
semeny pro získávání oleje, a s většími, méně olejnatými semeny k přímému konzumu. Obsah 
kyseliny linolové nevyšší, pokud surovina pochází z chladnějších podmínek. 
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Rod slunečnice byl prošlechtěn do několika forem, které lze rozčlenit následovně: 
 

1. semenné formy   
• olejný typ – s vysokým obsahem kyseliny olejové 

– s vysokým obsahem kyseliny linolové 
• cukrářský typ 

 
2. silážní formy 
3. okrasné formy 

 
Slunečnice vyžaduje pro dosažení dobrého výnosu půdu se starou ,,půdní silou‘‘. Je poměrně 
tolerantní ke kyselosti půdy, optimální pH by se mělo pohybovat mezi 6,0 – 7,2. 
Pro optimální růst potřebuje dostatek světla. Slunečnice je suchovzdorná. Pro pěstování jsou 
nejvhodnější hlinitopísčité půdy, černozem případně hnědozem s dobrou zásobou živin.  
 
 
5. 3. 4. 3 Hořčice bílá (Sinapis alba) 
 
Mezi hořčice řadíme druhy z čeledi Brassicaceae, které po rozemletí a navlhčení semen 
vodou uvolňují velké množství hořčičných silic po štěpení glukosinolátů a často slizovatí. 
Zároveň jsou všechny části rostliny, zvláště pak mladé lístky, stonky a semena, 
při ochutnávání ostře palčivá. Těchto vlastností bylo od pradávna využíváno pro ochucení 
pokrmů, či k přípravě salátu. Mladé listy se v minulosti, případně i nyní v některých oblastech 
světa, zvláště v Africe a Asii, uplatňovaly jako salátová zelenina. Semeno se používalo jako 
potravina již od antických dob např. jako příloha k masu u Řeků a Římanů. Nyní slouží téměř 
výhradně jako surovina pro výrobu různých druhů stolních hořčic. Hořčice bílá se používá 
na výrobu plnotučné hořčice, nebo ve směsi s hořčicí sareptskou tmavosemennou na výrobu 
hořčice kremžské. Semena pěstovaných odrůd obsahují asi 30 % bílkovin i 30 % oleje (z toho 
43 % kyseliny erukové, 23 % olejové, 10 % linoleové a 9 % linolové). Kvalita semen z nich 
vyrobené hořčice nezáleží jen na množství a kvalitě oleje bílkovin, ale zejména na hořčičném 
glykosidu sinalbin, kterého bývá v semeni asi 2 %, u sareptské sinigrin.  
Hořčice zvyšuje žaludeční sekreci, povzbuzuje činnost slinných žláz i srdce, zvyšuje krevní 
tlak. Významné jsou i účinky žlučopudné a antibakteriální. V malém množství se hořčice 
uplatňuje jako koření pro přípravu sladkokyselých nakládacích nálevů. Semeno se užívá 
i ve farmakologii, ve formě mastí a náplastí na prokrvení pokožky, při revmatismu, ischialgii 
apod. Hořčičné semeno lze použít i pro produkci velmi kvalitního oleje. Po porušení 
buněčných stěn (po semletí) se působením enzymu mykosinu štěpí na glukózu a P-
hydroxybenzylový hořčičný olej. Není těkavý, má slabou vůni, ale má výrazně ostrou chuť. 
Hořčice se řadí mezi dvě ozimé obilniny, i když vhodnější by bylo její zařazení po okopanině 
či luskovině. Pěstuje se na hlinitých, tj. těžších půdách. Má poměrně krátkou vegetační dobu a 
není náročná na vodu.  
 
 
5. 3. 4. 4 Mák setý (Papaver somniferum) 
 
Pochází ze Středomoří, kde se pěstoval nejen jako olejnina, ale i jako zdroj narkotik. Mák je 
oblíbenou a tradiční surovinou české kuchyně a naše republika je jeho největším vývozcem 
v Evropě. Semeno máku nachází uplatnění v domácnostech, pekárnách a cukrárnách. Část 
současné produkce se zpracovává na olej pro jedlé i technické účely. Makovina, tj. makovice 
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s krátkými stonky, je výchozí surovinou pro farmaceutický průmysl svým obsahem alkaloidů, 
především morfinu.  
Pěstují se odrůdy s černými, modrými i bílými semeny (která mají oříškovou příchuť).  
Semena obsahují 45 – 50 % polovysychavého oleje, jehož kvalita je dána vysokým podílem 
kyselin: linolenové (60 %), olejové (30 %), stearové (3 %) a palmitové (5 %). Protože olej 
ve styku se vzduchem tuhne, používá se též jako vysoce kvalitní malířský olej. Kvalitu 
makového semene určuje především vysoký obsah kyseliny linolenové s vysokou výživně-
fyziologickou hodnotou v oleji a dále chemické složení bílkovin, které je dieteticky velmi 
vhodné.  
Mák je rostlina bez zvláštních požadavků na pěstitelské podmínky. Pěstuje se nejlépe 
po okopaninách hnojených hnojem, nebo luskovinách a nezaplevelených jetelovinách. 
Obvykle se zařezuje po obilninách. Vyžaduje i dostatek stopových prvků, zejména B a Mo 
a vláhy. 
 
 
5. 3. 4. 5 Len olejný (Linum usitatissimum L.) 
 
Len olejný je v ČR okrajovou olejninou. Olejný len je z celosvětového pohledu 
nejrozšířenější skupinou lnů. Z plochy lnů zaujímá asi 77 %, zbytek je len přadný. V ČR je 
situace opačná, plochy přadného lnu jsou více jak dvojnásobné v porovnání s plochami lnu 
olejného. Do skupiny olejného lnu je možno zařadit i len potravinářský. Semeno lnu olejného 
se hlavně využívá pro výrobu technického (vysychavého) oleje, výlisky (pokrutiny) 
se používají do krmných směsí. Semeno potravinářského lnu se využívá jako potravina 
do pekařských výrobků a ve farmacii. Vedlejší produkt stonek je možné zpracovávat 
na koudel pro papírenský průmysl nebo využít jako palivo.  
Len olejný má kratší a silnější stonky s rozvětveným květenstvím a větším počtem tobolek. 
Optimální pěstitelské podmínky pro len olejný jsou charakterizované nadmořskou výškou 
do 450 m, lehkými písčitohlinitými půdami a celkově sušším klimatem.  
Len zařazujeme jako doběrnou plodinu tj. na konec trati v osevním sledu. Termín setí je 
od konce března do konce dubna. Příprava porostů ke sklizni spočívá v desikaci (asi 90 % 
porostů) ve fázi raně žluté zralosti až konce žluté zralosti. Za 7 – 10 dnů po desikaci se olejný 
len sklízí, semeno je plně vyzrálé, stonek hnědý. V současné době se olejný len sklízí přímou 
sklizní obilní sklízecí mlátičkou. Semeno se dosouší aktivní ventilací studeným vzduchem. 
 
 
5. 3. 4. 6 Konopí seté (Cannabis sativa L.) 
 
Konopí seté je dvoudomá, často i jednodomá rostlina čeledi konopovité. Jde o jednoletou 
bylinu se vzpřímenou, řídce větvenou lodyhou, dorůstající výšky 2-6 metrů. Listy jsou tmavě 
zelené, kopinaté, množí se semeny, která jsou hladká, zpravidla jednobarevná, šedavě bílá až 
světle hnědá. Samčí rostliny rostou rychleji než samičí a jejich květy obsahují velké množství 
pylu. Plody jsou světle šedohnědé nažky obalené listenem. Samičí rostliny mají na vrcholu 
lodyhy chomáče velkých listů, květy jsou shluklé ve vrcholovém květenství. Samičí rostliny 
se sklízejí o několik týdnů později než samčí, až jejich plody dozrají. Tento druh konopí 
pochází ze Střední Asie. 
Konopí se předlo a vyráběly se z něj provazy, jelikož vlákna jsou hrubší než vlákna lněná. 
Také u nás se v teplejších oblastech pěstovalo konopí jako tradiční textilní rostlina. Silná 
a pevná látka, kterou používali lidé na venkově, byla známá pod názvem "sukno". 
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Kulturní druh konopí se využívá jako olejnina a rostlina přadná, zařazuje se i mezi 
energetické plodiny. Pro tyto účely se pěstují povolené odrůdy s garantovaným nízkým 
obsahem omamných látek. Obsah THC v suché hmotě nepřesahuje 0,3 %. 
Panenský olej se lisuje za studena ze semen konopí setého. Neobsahuje žádné psychoaktivní 
látky. Má jemnou vůni a výraznou oříškovou chuť. Působí jako antibiotikum, zmírňuje 
žaludeční potíže jako vedlejší účinek chemoterapie při rakovinovém onemocnění, může 
působit blahodárně i při léčbě zeleného očního zákalu a roztroušené sklerózy. 
 
 
5. 3. 5 Sklizeň a posklizňové ošetření olejnin 
 
Při sklizni mohou být semena snadno poškozena, zvláště nejsou-li plně vyzrálá. Olej 
se přitom dostává na povrch osemení a rychle žlukne. Trhliny jsou vstupní branou pro houby 
a bakterie. Častěji než dvoufázová se využívá přímá sklizeň. Sklizená semena, pokud jsou 
ještě vlhká, se rychle zahřívají, a proto je nutné rychlé předčištění a sušení. Předčištění zbaví 
omlat příměsí, které mohou být zdrojem dodatečné vlhkosti, nebo zhoršují sušení. Předčištění 
znemožní růst bakterií a hub a přinejmenším zpomalí škody působené roztoči a hmyzem. 
Pro skladování se požaduje 8% vlhkost u slunečnice, 8 – 10% u řepky, sóji, při vlhkosti nad 
8 % dochází k nárůstu volných mastných kyselin.  
Během celého procesu skladování se sledují teploty, pachy, výskyt skladištních škůdců.  
Ve skladu musí být určen pro zboží v obalech způsob ukládání. 
Jednotlivé druhy zboží a zásilek ve skladu musí být označeny. 
 
 
5. 3. 5. 1 Základní operace při ošetřování uskladněných olejnin 
 
Základní operace při ošetřování uskladněných olejnin zahrnují: 

• snížení teploty semen přepouštěním, manipulací, 
• odvětrávání, 
• asanace a protiplísňové ošetření, 
• chlazení, 
• čištění zásob. 

 
Všechny tyto operace se provádí dle stanovených technologických a pracovních postupů 
a řádně se chronologicky evidují. 
Zásoby a skladové prostory musí být zabezpečeny proti zneužití, kontaminaci nežádoucími 
mikroorganismy, plísněmi, hlodavci, ptáky nebo vlhkostí. Zvláštní druh operace v rámci 
ošetřování zásob volně ložených olejnin je systém „aktivního větrání“.  
 
 
5. 3. 6 Požadavky na kvalitu olejnin 
 
V rámci hodnocení kvality se u olejnin sledují parametry jako zralost, vlhkost, čistota (podíl 
nečistot), obsah tuku, obsah volných mastných kyselin, obsah těkavých látek, těžkých kovů, 
reziduí pesticidů, dále peroxidové číslo a také organoleptické vlastnosti. 
 
Metody ke stanovování jakosti olejnin zahrnují stanovení: 
• vlhkosti, 
• příměsí a nečistot, 
• hmotnosti tisíci semen, 
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• tuku, 
• obsahu kyseliny erukové, 
• čísla kyselosti, 
• jódového čísla. 
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5. 4 OKOPANINY  
Mgr. Jana Pokorná 

 
Okopaniny jsou polní plodiny pěstované technologiemi, které umožňují intenzivní ošetřování 
rostlin zpracováním půdy v meziřádcích, případně v řádcích mezi rostlinami od vysazení nebo 
vzejití do zapojení porostu. Umožňují v průběhu vegetace provzdušnit půdu. Představují 
skupinu plodin, poskytující produkty s nízkým obsahem sušiny (10 – 30 %), což společně 
s jejich morfologickými a biologickými vlastnostmi ovlivňuje postupy pěstování, sklizně, 
úpravy a skladování. Jsou to velmi produktivní plodiny, schopné poskytovat vyšší 
hospodářské výnosy než jiné plodiny. Význam okopanin je dán vysokými produkčními 
schopnostmi organických látek (cukry, škrob, inulín), které zabezpečují energetickou složku 
výživy lidí a krmení zvířat. Naproti tomu má většina okopanin nízký obsah bílkovin, avšak 
vysokou produkci biomasy. Látkové složení okopanin se využívá pro přímou výživu 
(brambory) nebo se z nich průmyslově vyrábějí významné produkty (cukr, škrob, kávové 
náhražky, inulín aj.). Další využití je ke krmení hospodářských zvířat, zkrmují se buď přímo, 
nebo se silážují, paří, popřípadě suší. V živočišné výrobě se zužitkovávají zbytky po jejich 
průmyslovém zpracování (zdrtky, řízky, melasa). Okopaniny mají velký význam i při 
hospodaření na půdě.  
 
 
5. 4. 1 Význam a hospodářské postavení 
 
Okopaniny jsou řazeny ke zlepšujícím plodinám osevního postupu (hnojí se k nim statkovými 
hnojivy). Ve srovnání s ostatními plodinami poskytují nadprůměrné výnosy. V sušině 
převažují látky glycidové povahy, které jsou jako rezervní ukládány do zdužnatělých stonků, 
kořenů a oddenků. Jsou též významným zdrojem vitamínů a minerálních látek. 
 
 
5. 4. 2 Biologická charakteristika okopanin 
 
Okopaniny jsou pěstovány pro kořenové hlízy (topinambur), zdužnatělé kořeny s nepatrným 
podílem stonkové části (čekanka, mrkev), zdužnatělé kořeny a stonky (cukrovka, krmná řepa). 
Tyto druhy jsou souborně označovány jako bulevniny. Jejich fotosyntetický aparát vyrůstá 
z vrcholové části bulvy (hlavy) a je uspořádán v listové růžici. K bulevninám přiřazovaná 
krmná kapusta a brukev tvoří stonkové hlízy, na jejichž povrchu se nacházejí listy. 
U bramboru se hlízy tvoří v půdě na koncích horizontálních větví podzemních částí stonků 
(stolonů).  
 
 
5. 4. 3 Přehled druhů 
 
 
5. 4. 3. 1 Cukrovka (Beta vulgaris L.) 
 
Cukrovka je pěstovaná zejména jako technická plodina (surovina na výrobu cukru), přičemž 
kryje domácí potřebu cukru. Spotřeba cukru se v ČR pohybuje v rozpětí 38 – 
42 kg/osoba/rok.  
Malé míře je využívána ke krmným účelům (bulvy, chrást a vedlejší produkty z cukrovaru – 
řízky a melasa). Největšími producenty cukru jsou Indie, Brazílie, Kuba, Čína, USA, 
Německo a Francie. Hlavním biologickým zdrojem na výrob sacharózy je cukrová třtina 
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a cukrovka. Obě tyto plodiny se střetávají v limitních oblastech jejich pěstování – subtropech. 
Chemicky není rozdíl mezi tzv. cukrem třtinovým a cukrem řepným, v obou případech jde 
o sacharózu, i když složení těchto rostlin je rozdílné, což se odráží v odlišné technologii 
zpracování suroviny v cukrovarech. Podíl cukrovky na produkci cukru je v posledním 
desetiletí asi 35 – 37 %. Největší plochy pěstování cukrovky jsou na Ukrajině, v Rusku, Číně, 
USA, Německu, Francii, Polsku, Turecku a v Itálii. V Evropské unii je produkce cukru řízena 
výrobními kvótami. 
Cukrová řepa je hospodářsky dvouletá. V prvním roce vegetace tvoří bulvu a listovou růžici. 
Ve druhém roce vegetace z osy srdéčka vyrůstá hlavní lodyha a z pupenů v úžlabí vedlejší 
lodyhy a na nich generativní orgány. Bulva cukrovky je část rostliny bez listů a tvoří ji hlava 
(epikotyl) – horní část, ze které vyrůstá růžice listů, hranici tvoří nejnižší věnec listových 
pupenů, krk (hypokotyl) – část bulvy mezi hlavou a vlastním kořenem, která nenese listy ani 
kořeny, vlastní kořen (radix) – spodní a největší část bulvy, ze které vyrůstají postranní 
kořínky, zejména v tzv. kořenové rýze. Tvar bulvy je vřetenovitý, protáhlý, má podobu 
kužele, jehož vrchní část a boky jsou ztlustlé. Délka a tvar vlastního kořene rozhodují 
o kvalitě mechanizované sklizně.  
Z technologického hlediska rozdělujeme látky obsažené ve sklizených bulvách cukrovky 
na dřeň a řepnou šťávu. Řepnou dření se rozumí souhrn ve vodě nerozpustných látek. Zbytek 
tvoří řepná šťáva, tj. voda a v ní rozpuštěné látky. Řepná bulva obsahuje asi 76 % vody 
a 24 % sušiny. Sklizené bulvy obsahují kolem 76 % vody a asi 18 % ve vodě rozpustných 
látek. Z nich přibližně 87 % tvoří sacharóza. Zpracováním cukrovky v cukrovaru získáme 
v průměru 12,5 % bílého cukru, 5,5 % sušených řízků a 4,5 % melasy. Pro hodnocení 
technologické jakosti cukrovky je nejdůležitější obsah sacharózy. Sacharóza, běžně nazývaná 
cukr, dosahuje v cukrovce koncentrace nejčastěji v rozmezí 15 – 18 %, maximálně 20 – 22 %.  
Pro pěstování cukrové řepy má mít půda optimální strukturu a pórovitost, příznivý vzdušný a 
vodní režim, neutrální až slabě alkalickou reakci. Nejvhodnější předplodinou jsou obilniny. 
Cukrovka by se neměla po sobě pěstovat dříve než za 4 – 5 let. 
 
Sklizeň a posklizňové ošetření 
Sklizeň cukrovky začíná zpravidla koncem září, kdy je předpoklad vysoké technologické 
jakosti bulev, a ukončena by měla být do 15. listopadu. Za technologickou zralost považujeme 
takový stav, kdy cukrovka je vhodná ke zpracování a poměr cukrů k necukrům 
je nejvýhodnější. Chřást řepy žloutne, rozklesává se. 
Technologická jakost cukrovky je komplex biologických, chemických, fyzikálně chemických 
a mechanických vlastností řepné bulvy. Bulva má být zdravá, nezavadlá, nenamrzlá, zbavená 
listové růžice. Povrch bulvy má být hladký, čistý, nepoškozený, nescvrklý, odolný proti 
alteraci, schopný udržovat turgor i při skladování, bez zbytků chrástu, zelených pupenů 
a příměsí působících hnití. Kořenová rýha má být mělká. Technologická jakost je dána 
i cukernatostí, průměrné hodnoty dosahují 16 – 19 %. 
Cukrovku sklízíme mechanizovaně. Bulvy jsou nejprve ořezány, následně vyorány z půdy, 
čištěny a ukládány do dopravního prostředku nebo do zásobníku. Sklizený chrást je rozmetán 
po poli a následně zaorán.  
 
Skladování 
Cukrovku přechodně skladujeme na přechodných skládkách (okraj pole, zpevněné složiště) 
nebo se odváží do cukrovaru. Skladovací ztráty po sklizni a před jejím zpracováním 
v cukrovaru můžeme snížit využitím fyzikálních i chemickým prostředků. Nejčastěji se při 
skladování cukrovky uplatňuje přirozené a umělé větrání, jehož účinek spočívá v ochlazování 
vnitřního prostředí hromad, čímž se snižuje intenzita dýchání. Zvláště důležité je v prvních 
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3 – 5 dnech po sklizni, kdy řepa vykazuje maximální intenzitu dýchání. Lze využít pasivní 
větrání pomocí větracích kanálů a komínů nebo aktivní s nuceným oběhem vzduchu.  
 

5. 4. 3. 2 Čekanka (Cichorium intybus L.) 
 
Čekanka je dvouletá rostlina, jejíž zásobní kořen v prvním roce vegetace se využívá 
v průmyslu kávovin pro svou barvící schopnost, značný obsah inulínu a příjemnou nahořklou 
chuť. Polysacharid inulin se při pražení mění na karamel. Z obsažených tuků, pryskyřic 
a oleje vznikají látky, které podmiňují specifické chuťové vlastnosti pražené čekanky. 
V současné době se využívá také jako zelenina, zejména v předjarním období k výrobě salátů 
z listů – čekankových puků. Čekanka je ve světě využívána k výrobě inulínu, který 
je vhodným sladidlem pro diabetiky. Vyrábí se i celá řada dalších nízkoenergetických 
výrobků pro potravinářství. Nejvýznamnějšími pěstiteli čekanky v Evropě jsou Belgie, 
Francie, Německo, Nizozemí, Maďarsko, Polsko a Rakousko.  
Inulin je především významným zdrojem dietetické vlákniny, s příznivými účinky na činnost 
trávicího traktu. Nehydrolyzovaný inulin se v trávícím traktu nevstřebává. Dochází k jeho 
fermentaci až mikrobiální flórou tlustého střeva. Inulin má také selektivní bifidogenní efekt, 
dále se podílí na snížení obsahu cholesterolu v krvi. K hlavním vlastnostem inulinu patří 
neutrální až mdlá sladká chuť, neutrální barva a vůně, rozpustnost ve vodě, schopnost podílet 
se na vytváření textury, gelotvorné vlastnosti a schopnost stabilizace pěn. Inulín lze použít 
na výrobu fruktózových roztoků (sirupů) vhodných pro konzervované ovoce, šťávy 
a přesnídávky. Inulin se netvoří jako zásobní látka, ale během vegetace se nachází v semeni, 
listech i v lodyze rostliny. Obsah inulinu v kořeni s postupujícím růstem kořenů zvyšuje. 
Množství fruktózy není tak proměnlivé. 
Čekanka je skromnější v nárocích na vláhu a snáší dobře sušší polohy a počasí. Půdy 
vyžaduje neutrální až mírně alkalické reakce. V osevním postupu se řadí mezi dvě obilniny. 
Zralost porostu se projevuje zbarvením starších listů do žluta s červeným okrajem. Čekankové 
kořeny k průmyslovému zpracování mají být zdravé, vyzrálé, nezavadlé, nenamrzlé, zbavené 
nečistot, dobře seříznuté, tuhé, mechanicky nepoškozené s typickou vůní a mléčnou šťávou, 
která z kořenů prýští při jejich poranění. Kořeny musí obsahovat nejméně 14 % inulínu. 
Technologickou hodnotu čekanky charakterizuje tzv. fruktózová hodnota a obsah inulinu. 
Na zpracování je dodávána zpravidla sušená.  
 
 
5. 4. 3. 3 Krmná řepa (Beta vulgaris ssp. esculenta var. crassa) 
 
Krmná řepa (odrůdy krmných řep včetně tzv.krmných polocukrovek) se od cukrovky odlišuje 
menším počtem listů, kratšími a tenčími řapíky. Výraznou odlišností od cukrovky jsou 
rozdílné tvary a barva bulvy (od žluté do tmavě červené-fialové). Bulva většinou více vyrůstá 
nad povrch půdy oproti cukrovce. Používá se ke krmení skotu, prasat, ale také koní a ovcí. 
Krmná řepa poskytuje méně živin než cukrovka, ale má význam ve vyšších oblastech. 
Vyznačuje se vysokou stravitelností a chutností. Má nízký obsah sušiny, 10 - 25 %, nízký 
obsah dusíkatých látek a vlákniny, jen asi 1 % a velmi nízký obsah tuku, asi 0,1 %. Hlavní 
zásobní látkou je sacharóza, jejíž obsah je asi 8 %. 
Základním požadavkem při zkrmování řepy je, že znečištění nesmí přesáhnout 5%. Řepu před 
zkrmením je třeba nadrtit a zamíchat s ostatními objemnými krmivy. Při zkrmování celých 
bulev dochází k otlakům dásní a při vysokých dávkách hrozí riziko vzniku bachorové 
acidózy. Řepa rovněž nesmí být drcena do zásoby, jinak dochází ke znehodnocování krmiva. 
Maximální doba od namíchání do zkrmení je 6 hodin. 
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Riziko představuje zkrmování namrzlé řepy, protože obsahuje značné množství dusičnanů 
(2 – 7 g dusičnanového N/kg sušiny). Při pomrznutí dochází ke zvýšení obsahu draslíku, který 
stupňuje toxicitu dusičnanů. 
Dusičnany jsou poměrně málo toxické, ale působením nitrátreduktázy bakterií trávicího traktu 
se redukují na značně toxické dusitany. Ty se pak dostávají do krve a oxidují hemoglobin 
na methemoglobin. Citliví k účinkům dusičnanů jsou zejména přežvýkavci, protože v bachoru 
dochází k jejich redukci velice rychle. Dusitany se sice mohou dále redukovat na čpavek, 
ale tento proces je mnohem pomalejší. Do krve se tak dostává velká část dusitanů. Toxicita 
dusičnanů je popisována také u koní a mul, jejichž slepé střevo a tračník umožňují rozsáhlou 
mikrobiální redukci dusičnanů. Ostatní monogastři jsou vůči dusičnanům méně citliví, 
protože k jejich redukci dochází až v tračníku, takže se jich většina vstřebá neredukovaných. 
Při zkrmování řepy a chrástu může také dojít ke vzniku osteomalacie. Její etiologie souvisí 
s nedostatkem kostitvorných látek, zejména vápníku. Dochází k ní zejména v důsledku 
nadměrného příjmu kyseliny šťavelové z řepy. Negativně působí také znečištění krmiva 
zeminou a nevyvážená krmná dávka (nadbytek dusíkatých látek a nedostatek vlákniny). 
Snáší mělčí, lehčí půdy, s případně kyselejší půdní reakcí. 
Nejvhodnější způsob skladování je takový, který umožňuje zkrmování během celého zimního 
období a řepa při manipulaci před zkrmováním nenamrzne. Maximální doba skladování 
je 8 měsíců. Snížené nároky na ruční práci má uložení ve větraných krechtech, v zateplených 
kolnách a specializovaných skladech. Optimální teplota skladování je 1 – 4 °C. 
 
 
5. 4. 3. 4 Krmná (kadeřavá) kapusta (Brassica oleracea L., conv. acephala) 
 
Krmná kapusta je dvouletá rostlina, která v prvním roce vegetace poskytuje vysoké výnosy 
kvalitní, dobře stravitelné píce a ve druhém roce sklizeň semen. Vysokým obsahem lehce 
stravitelných živin a vitamínů převyšuje krmná kapusta ostatní silážní plodiny. Je vhodným 
krmivem pro prasata, slepice, králíky i skot. Může se i silážovat s přídavkem slámy nebo 
s kukuřicí.  
Podle vzhledu lze kapustu rozdělit na formy dřeňové, listové a přechodné. 
Dřeňové odrůdy jsou charakteristické zdužnatělou lodyhou, s olistěním asi 30 %. Poskytují 
vyšší výnosy energetických látek. U listových odrůd představuje podíl listů asi 71 %, někdy 
se označují jako stonková kapusta. Mají tenkou rozvětvenou lodyhu, jsou to odrůdy s vyššími 
výnosy stravitelných dusíkatých látek. 
Velmi dobře vzdoruje nízkým teplotám, aniž utrpí její krmná hodnota. Je vhodná pro drsnější 
klimatické podmínky. Snáší mrazy až do – 15 °C. Na půdu nemá zvláštní požadavky, pokud 
odpovídají její větší náročnosti na vláhu a živiny. Vyhovují jí spíše půdy lehčí, dobře 
zásobené humusem. Další výsev je nejvhodnější na stejný pozemek až po šesti letech. 
 
 
5. 4. 3. 5 Krmná mrkev (Daucus carota L., subsp. sativus) 
 
Krmná mrkev se využívá jako doplňkové dietetické krmivo. Je to dvouletá rostlina patřící 
do čeledi mrkvovitých. V prvním roce vegetace vytváří dužnatý kuželovitý nebo válcovitě 
kuželovitý kořen a přízemní listovou růžici. Barva kořene je bílá, žlutá nebo oranžová 
u většiny odrůd zůstává celý kořen pod zemí. Ve druhém roce vegetace z kořene, který 
přezimuje, se vyvine lodyha až 1,5 m vysoká s listy a květy. Mrkev roste i planě jako plevel. 
Kořeny mrkve obsahují hodně fruktózy a sacharózy, které dávají mrkvi příjemnou chuť. Podíl 
bílkovin je vyšší než u jiných okopanin, a rovněž obsahuje hodně vitamínů. V malých 
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dávkách může být krmena všem druhům zvířat, především mladému dobytku. Působí 
dieteticky a podporuje trávení.  
Krmná mrkev snáší lépe sušší počasí než krmná řepa. Dobře snáší chladno a mrazy do – 5 °C. 
Pro pěstování jsou vhodné lehčí a hluboké půdy s dostatkem humusu a vápníku. V osevním 
postupu bývá zařazována po obilnině, přičemž po sobě by se neměla pěstovat dřív než za čtyři 
roky. Má vysoké nároky na výživu a hnojení. Nesnáší hnojení čerstvým chlévským hnojem, 
jelikož podporuje praskání a hnití kořenů a jejich hořknutí. Krmná mrkev se sklízí koncem 
října a začátkem listopadu. Při sklizni se nejdříve sklízí nať, která se silážuje nebo přímo 
zkrmuje či zaorává. Kořeny se vyorávají upravenými sklízeči cukrovky nebo sklízeči 
kořenové zeleniny. Je třeba kořeny co nejméně poranit, neboť poškozené bulvy se obtížně 
skladují. 
 
 
5. 4. 3. 6 Krmná brukev (Brassica oleracea L. conv. acephala) 
 
Krmnou brukev lze použít ke krmným účelům i pro kuchyňské zpracování. Pěstují se dva 
druhy krmné brukve rozlišované podle barvy, a to s bledožlutou bulvou s fialovou 
až tmavomodrou bulvou. Bulva je kulatého nebo plochého tvaru s mělkým kořenem. 
Na povrchu bulvy a listů je voskový povlak. Ve druhém roce vegetace vyrůstají z bulev 
rozvětvené asi jeden metr vysoké lodyhy, e sírově žlutými, cizosprašnými květy 
v hroznovitém květenství. 
Krmná brukev nesnáší příliš vysoké teploty, půdy jsou nejvhodnější hlinité a hlinitopísčité 
s neutrální až slabě kyselou reakcí. Na předplodinu není náročná a hnojí se chlévským 
hnojem. Bulvy krmné brukve obvykle nedřevnatí ani nepukají. 
 
 
5. 4. 3. 7 Brambory (Solanum tuberosum) 
 
Druh Solanum tuberosum náleží do rodu lilek a čeledě lilkovitých. V průběhu zkulturnění 
došlo ke zvětšení hlíz a také snížení obsahu jedovatých a hořkých látek. Brambor 
je dvouděložná rostlina. Je jednoletá bylina a může být rozmnožována generativně 
i vegetativně. V zemědělské výrobě se u nás a téměř ve všech zemích kulturní brambor 
rozmnožuje pouze vegetativně hlízami.  
Brambory jsou považovány za velmi důležitou základní antiskorbutickou potravinu, 
průmyslovou surovinu a významnou zemědělskou plodinu s vysokým výnosovým 
potenciálem a příznivým působením v osevním postupu. V některých zemích jsou brambory 
nadále využívány jako důležité krmivo pro hospodářská zvířata. V našich podmínkách jsou 
pro tyto účely využívány také odpady z třídění sadbových a zpracování konzumních brambor, 
popřípadě jejich neprodejné zbytky. Podle údajů FAO je 52 % celosvětové produkce brambor 
využíváno pro konzumní účely, 34,5 % pro krmení hospodářských zvířat, 11 % pro novou 
sadbu, 2,8 % na výrobu škrobu a 0,7 % pro výrobu lihu. 
Bramborová hlíza obsahuje značné množství vody. Další látky v hlíze podléhají značné 
variabilitě, která závisí na odrůdě a prostředí růstu. Brambory průměrně obsahují 23-24 % 
sušiny s minimální hodnotou kolem 13 % a maximální kolem 38 %. Zbytek tvoří voda. Obsah 
škrobu se pohybuje od 8 do 29,5 %, přičemž nejnižší obsah mají velmi rané odrůdy. 
Bramborové hlízy obsahují i další polysacharidy kromě škrobu – vlákninu, hemicelulózy, 
pektiny, hexozany a pentozany. V původní hmotě hlíz je 0,11 % rozpustného pektinu, 0,45 % 
nerozpustného pektinu a 0,17-3,48 % vlákniny.  
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Ve zdravých a vyzrálých hlízách je obsah sacharidů malý, ale z technologického hlediska je 
jejich obsah významný. Sacharóza 0,10-0,40 %, glukóza 0,05-0,20  a fruktóza 0,10-0,40 % 
v původní hmotě. 
Dusíkaté látky tvoří bílkoviny, aminokyseliny, amidy a anorganické sloučeniny. Z nich 
nejdůležitější jsou bílkoviny, které tvoří 1/3 – 1/2 obsahu všech dusíkatých látek. Významné 
je množství dusičnanů, které je stanoveno jako dusičnanový iont NO3. Podle Zákona 
č. 110/1997 Sb. O potravinách je nejvyšší přípustné množství dusičnanů u raných brambor 
(do 15. 7.) 500 mg.kg-1 původní hmoty a po tomto datu pouze 300 mg.kg-1. Tepelnou úpravou 
se obsah dusičnanů podstatně snižuje. 
V původní hmotě hlíz je obsaženo 0,1 % tuku. Hlíze obsahují také organické kyseliny – 
z nichž nejvýznamnější je kyselina citrónová s obsahem do 1 % v původní hmotě. Uplatňují 
se v metabolismu hlízy a ovlivňují pH buněčné šťávy, které se pohybuje v rozpětí 5,6-6,2.  
Minerální látky představují v sušině asi 5 %. Jde především o Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, P, J, B, Ni, 
Mo, Ca, K, Na aj. Obsažená barviva se uplatňují v zabarvení slupky a dužniny. Brambory 
obsahují vitamín C, B1, B2 a PP. Obsah vitamínu C se pohybuje v rozmezí 9 – 25 mg/kg 
v původní hmotě. V průběhu vegetace a skladování se jeho obsah v hlízách mění. Při 
konzumu 300 g brambor denně jsou brambory při šetrné úpravě schopné krýt potřebu 
organismu na vitamín C z 50 %. 
Spotřebitelé ve střední Evropě preferují odrůdy se žlutou barvou dužniny, ale odrůdy 
s červeně nebo modře zbarvenou dužninou mívají vyšší antioxidační schopnost a tím i vyšší 
biologickou hodnotu, protože obsahují antokyanová barviva. Jejich obsah se kuchyňskou 
úpravou nesnižuje, jak je tomu třeba u vitamínu C. 
V hlízách brambor se vyskytuje směs glykoalkloidů, které se souhrnně označují jako solanin. 
Horní hranice jeho obsahu je dána zákonem o potravinách 200 mg.kg-1.  
 
Brambory rozdělujeme podle dvou základních hledisek:  
 
A) podle komerčního využití produktu, na jednotlivé směry pěstování: 
 
Konzumní brambory rané – určené k lidské výživě, dodávané do 31. srpna roku sklizně. 
Konzumní brambory pozdní – určené k lidské výživě, dodávané od 1. září roku sklizně. 
Jsou určené ke zpracování na jedlé výrobky. 
Průmyslové brambory – určené k průmyslovému zpracování ve škrobárnách, lihovarech 
a sušárnách. 
Krmné brambory  – jsou to brambory v přirozeném stavu, určené ke krmným účelům. 
Sadbové brambory – jejich pěstování je dáno zákonem č. 92/1996 Sb.: Zákon o odrůdách, 
osivu a sadbě pěstovaných rostlin. 
 
B) Podle pěstitelského hlediska rozdělujeme odrůdy brambor podle délky vegetační 

doby (období od výsadby, do odumření natě): 
 
Velmi rané odrůdy jsou odrůdy s vegetační dobou 90 – 100 dní. 
Rané odrůdy  jsou odrůdy s vegetační dobou 100 – 110 dní. 
Polorané odrůdy jsou odrůdy s vegetační dobou 110 – 130 dní. 
Polopozdní odrůdy jsou odrůdy s vegetační dobou nad 130 dní. 
 
K výraznému poklesu došlo u nás zejména u pěstitelů průmyslových brambor, v souvislosti 
s nižší spotřebou škrobu hlavně v potravinářském, chemickém a textilním průmyslu. Výroba 
lihu z brambor u nás poklesla v posledním období hlavně v souvislosti s ekologickými 
problémy s odpadními vodami. Levnější je spíše výroba lihu z obilí, kukuřice a melasy.  
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Průměrná roční spotřeba konzumních brambor na jednoho obyvatele se v ČR pohybuje 
v rozmezí 75-80 kg, z toho je asi 15 kg raných brambor. Odpovídá to přibližně průměrné 
roční spotřebě brambor obyvatel v zemích Evropské unie, kde je odhadována na 70 – 100 kg.  
Pro dosažení vysokých výnosů kvalitních hlíz je možno doporučit každoroční obměnu 
kvalitní uznané sadby, která je zárukou zdravého a vyrovnaného porostu. 
 
Pěstování 
Brambory jsou ke změnám teploty citlivé. Mají středně velké nároky na vláhu v porovnání 
jinými plodinami. Optimální půdy pro brambory jsou lehké až středně těžké. Při výběru 
pozemku je důležité dbát na výskyt kamení, jelikož by mohlo způsobovat mechanické 
porušení hlíz. 
Brambory jsou v osevním postupu řazeny mezi zlepšující a odplevelující plodiny, nenáročné 
na předplodinu. Nejčastěji bývají řazeny mezi dvě obilniny. Opakované pěstování brambor 
po sobě často vede ke zvýšenému výskytu chorob a škůdců, proto se doporučují čtyř 
až pětileté přestávky při pěstování sadbových brambor a minimálně tříleté u konzumních 
a průmyslových.  
V období od výsadby do zapojení porostu je nutné regulovat plevele a pečovat o příznivý 
fyzikální stav půdy (kypření), což ovlivňuje příjem a využití živin rostlinami brambor. 
Provádí se buď tzv. plná mechanická kultivace, nebo omezená kultivace doplněná herbicidy. 
Plná kultivace představuje 5-6 zásahů – vláčení před vzejitím, proorávky, plečkování 
a nakonec nahrnutí hrůbků před zapojením porostu, které je i prevencí před zelenáním hlíz 
a přenosem spór plísně bramborové z natě na hlízy. 
 
 
5. 4. 4  Sklizeň a posklizňové ošetření okopanin 
 
Při sklizni bývá rozbita nať a dále se provádí ruční sběr, přímá sklizeň jednořádkovým 
sklízečem, přímá sklizeň dvouřádkovými sklízeči, přímá sklizeň pomocí vyorávacího 
nakladače, dělená sklizeň. Předpokladem pro dobrou sklizeň je minimalizace mechanického 
poškození hlíz. 
Zdravé, mechanicky nepoškozené, zralé hlízy se zpevněnou slupkou, sklizené za dobrého 
počasí mohou být skladovány bez problémů. U konzumních a sadbových brambor je 
posklizňová a tržní úprava nezbytností. Při naskladnění se provádí odhlinění, odtřídění 
podrozměrných či nadrozměrných hlíz. Vlastní velikostní třídění a přebírání se doporučuje 
provádět až před expedicí. 
Skladovací období se skládá z osušení, hojení, zchlazování, klidu a ohřívání hlíz. Při jarní 
expedici se třídění a manipulace provádí alespoň při 10 °C, aby zbytečně nedocházelo 
k poranění hlíz. Nejčastěji se brambory skladují v paletách nebo volně ložené. Sklad musí být 
tepelně izolován a musí mít správně fungující větrací systém. 
Při skladování dochází ke značným ztrátám na hmotnosti i nutriční hodnotě v důsledku 
chorob a nadměrného dýchání poraněných hlíz. Na začátku uložení vyžadují brambory teplotu 
14 – 18 °C po dobu 10 – 14 dní a stálý přívod vzduchu pro odstranění přebytečné vody 
a vytvoření korkového pletiva na poraněných místech. Poté následuje postupné zchlazování 
na konečnou skladovací teplotu, kterou u konzumních brambor volíme mezi 4 – 5 °C tak, aby 
co nejméně hromadily cukry (k tomu dochází cca od teploty +6 °C, a to tím více, čím 
se teplota blíží k 0 °C) a přitom aby neklíčily (některé brambory klíčí při 6 °C, jiné už při 5 
°C). Asi 14 dní před vyskladněním se postupně zvýší teplota ve skladu na 10 °C, aby byly 
hlízy odolnější poškození při manipulaci. U nasládlých hlíz se teplota zvýší na 15 °C, aby 
se cukr prodýchal. 
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Požadavky na kvalitu konzumních brambor 
Kvalita brambor je dána řadou znaků, vytvářejících nutriční a zpracovatelskou hodnotu. 
Rozlišujeme tzv. vnitřní a vnější kvalitu hlíz. Vnější jakostní znaky jsou velikost a tvar hlíz, 
hloubka oček, jemnost slupky, mechanické poškození, zelenání, hniloby a strupovitost. 
Vnitřní kvalita hlízy je dána převážně jejích chemickým složením, na němž do určité míry 
závisí stolní hodnota brambor po uvaření (vůně, chuť, moučnatá či lojovitá konzistence 
dužniny, barva dužniny, tmavnutí). Podle konzistence dužniny po uvaření se odrůdy brambor 
zařazují do tzv. varných typů A, B, C. A (jsou lojovité, salátové hlízy, i jako příloha), B 
(konzumní, polomoučnaté, vhodné pro přípravu jídel všeho druhu, zejména jako příloha), C 
(moučné, především pro přípravu těst a kaší). 
Některé požadavky na kvalitu jsou společné pro všechny užitkové směry. Brambory musí být 
zdravé, co nejméně poraněné, vyzrálé s pevnou slupkou, nenamrzlé. Jiné kvalitativní znaky 
jsou však specifické pro jednotlivé užitkové směry. 
U konzumních brambor jsou žádány hlízy tuhé (nezavadlé), čisté, suché, nezelené, prosté 
klíčků, odpovídající deklarované odrůdě, s vyhovující velikostí, s mělkými očky 
a odpovídající stolní hodnotou varného typu A, B nebo C.  
 
 
5. 5 ZELENINA  

Mgr. Michaela Petrášová 
 
V posledních letech vzniká několik trendů v rámci pěstování zeleniny. Jedním z nich je např. 
přizpůsobení dodávek zeleniny požadavkům trhu, tj. konzumovat čerstvou zeleninu 
celoročně. Hledají se odrůdy, u kterých je možné prodloužit jejich vegetační sezónu, a vyvíjí 
se nové technologie pěstování zeleniny. Zvyšuje se rovněž i kvalita potravin, omezuje 
se používání pesticidů a hnojiv. Dále dochází ke snížení spotřeby zeleniny časově náročné 
na úpravu, např. hlávkového zelí, celeru, hlávkové kapusty, póru a červené řepy, a zvyšuje 
se spotřeba salátů, kedlubnů, ředkviček, paprik a chřestu. Roste rovněž spotřeba rajčat, 
a to především tzv. koktejlových a cherry rajčat. 
 
 
5. 5. 1 Druhy zeleniny 
 
Košťáloviny patří do čeledi brukvovitých (Brassicaceae). Užitkovou částí je u nich hlávka 
(zelí, hlávková kapusta, růžičková kapusta), listová růžice nebo listy (kapusta listová, 
kadeřávek), květenství (květák, brokolice) nebo stonková hlíza (kedluben). U nás 
je nejrozšířenější bílé hlávkové zelí (určené ke krouhání), rané i obří kedlubny a květák. 
Košťálové zeleniny, s výjimkou většiny kultivarů květáku a brokolic, jsou semenářsky 
dvouleté. 
Kořenové zeleniny vznikly dlouholetým šlechtěním z planých předků, od kterých se liší 
především ztlustlými, tvarově pravidelnými, nutričně a chuťově cennými podzemními částmi. 
Pěstují se v mírném pásu, někdy i v horských oblastech, mrazuvzdorné jsou však jen některé 
z nich. Rozlišují se na typy kořenové a naťové. Mezi kořenovou zeleninu patří například celer 
bulvový, černý kořen, křen, mrkev obecná, pastyňák setý, petržel zahradní, ředkev 
či ředkvička. 
Kořeninová zelenina zahrnuje druhy bohaté na aromatické silice. Používají se u nich buď 
čerstvé či sušené listy nebo nať. Kořeninové druhy patří převážně do dvou čeledí: 
hluchavkovitých (Lamiaceae) – majoránka, tymián, mateřídouška, saturejka, šalvěj, meduňka 
a miříkovitých (Apiaceae) – libeček, kopr, kerblík, fenykl, anýz, kmín, aj. Výjimkou 
je pelyněk z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae), brutnák z čeledi brutnákovitých 
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(Boraginaceae) a některé další dříve využívané rostliny. Tato skupina úzce souvisí též 
s cibulovou zeleninou. 
Lusková zelenina je zelenina, u které jsou konzumní částí lusky či boby. 
Cibulová zelenina je zelenina, u niž konzumujeme část zvanou cibule. Má velké množství 
antibakteriálních látek a také má bohaté využití v kuchyni. Patří sem např. cibule, pórek, 
česnek či pažitka. 
Mezi lahůdkovou zeleninu patří již tradičně ty druhy, které mají jemnou delikátní chuť, 
nejsou úplně běžné a zpravidla i jejich cena bývá vyšší. Pro ucelenější představu jmenujme 
konkrétní druhy, kterými jsou chřest, artyčoky, cukrová kukuřice, fenykl. K těmto skalním 
druhům ale řadíme i další, mezi které patří řapíkatý a listový celer, reveň, čekanka. 
U plodové zeleniny je jedlou částí plod. Podle druhu plodu se dělí na lilkovitou, u které je 
plodem pravá bobule; např. rajče, paprika či lilek. Dále tykvovitou, u které je plodem nepravá 
bobule např. okurky, tykev nebo meloun a luskovou, u které jsou plodem lusky čerstvých 
luštěnin 
Salátová nebo též listová zelenina je zelenina, u které jsou konzumní části listy nebo stopky. 
Tato zelenina bývá nejčastěji konzumována syrová v různých salátech. Listová zelenina 
obsahuje chlorofyl. Příklady listové zeleniny: špenát, hlávkový salát atd. 
 
 
5. 5. 2 Výběr stanoviště a jeho příprava 
 
Většině zelenin vyhovují středně těžké půdy. Lehčí půdy jsou vhodné pro rané zeleniny, jako 
je mrkev a to s ohledem na snadnější mechanizovanou sklizeň. U pozdních košťálovin, celeru 
a cibule použijeme těžší půdy. Půda se musí před vysetím zpracovat, což zahrnuje nakypření 
ulehlé půdy (utužit příliš nakypřenou půdu), dále zapravit posklizňové zbytky, organická 
hnojiva, vápenaté hmoty do půdy, optimalizovat vodní a vzdušný režim (tepelný režim), 
pozitivně ovlivňovat mineralizaci a humifikaci. Pro plodinu má příprava půdy význam v tom, 
že se připraví lůžko pro osivo a sadbu, tlumí se plevele, původci chorob a škůdci, zapravují se 
minerální hnojiva. Dále je umožněn rozvoj kořenového systému.  
Ke zlepšování půd lze použít melioračními zásahy, jako je například hnojení. Základem 
veškerého hnojení jsou organická hnojiva. Pokud nejsou dodána, účinek minerálních hnojiv je 
velmi omezen. Organická hnojiva dodávají půdě úrodnost a sílu naopak minerální hnojiva 
doplňují živiny. Základní živiny tedy dusík, draslík a fosfor musí být v půdě ve vhodném 
poměru. Tento poměr se řídí druhem pěstované rostliny. Průmyslovými hnojivy se hnojí tak, 
že na podzim se použijí hnojiva pomalu působící a na jaře rychlepůsobící. Organickými 
hnojivy tedy hnojem a kompostem hnojíme na podzim. Močůvkou se hnojí v zimě. 
Vápenatými hnojivy se hnojí na podzim. Do těžkých půd se přidává vápno a do lehkých mletý 
vápenec. Stopové prvky dávkujeme v minimálním množství dle návodu výrobce. V těžkých 
půdách se hnůj zapravuje mělčeji a v lehkých naopak hlouběji do země.  
Teplotní podmínky lze zlepšit použitím různých vegetačních krytů, avšak ve většině případů 
nejsou ochranou proti mrazu, pokud nepoužijeme umělých zdrojů tepla. Do této kategorie 
patří, v současné době nejpoužívanější, přikrývání vysazených rostlin netkanou textilií, 
mulčování půdy aj.  
Nejpoužívanější opatření ke zlepšení pěstebních podmínek jsou doplňkové závlahy (různě 
konstruovaná postřikovací zařízení, kapkové závlahy, klimatizační závlahy, brázdový 
podmok, podpovrchové závlahy aj.). Doplňkové závlahy vyžadují nezávadné a dostatečně 
velké zdroje vody, určení optimálních dávek a termínů jejich aplikace a vhodné závlahové 
zařízení. Doplňkovou závlahu bychom měli respektovat nejen jako opatření ke zvýšení 
výnosů, ale především jako jejich významný stabilizační faktor. V některých případech 
se využívá jemná závlaha postřikem jako účinné opatření proti poškození rostlin mrazem. 
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5. 5. 3 Zakládání porostu 
 
Zakládání porostu začíná důkladnou přípravou půdy. Hloubka podzimní orby se řídí podle 
plánované plodiny. Pro hluboko kořenící rostliny jako je mrkev, petržel, zelí, květák volíme 
orbu hlubší. Pro plodiny, které vyžadují organické hnojení, zároveň zaoráváme hnůj 
se základní dávkou fosforu a draslíku. V jarním období pozemek urovnáme a hnojíme 
vyhodnocenou základní dávkou živin, případně aplikujeme preemergentní herbicidy. 
Pro pěstování konzumní zeleniny lze použít rozmnožování vegetativní a generativní.  
Vegetativní rozmnožování je možné u zeleniny, která netvoří generativní orgány, nebo 
u druhů u kterých by bylo rozmnožování semenem náročnější. Takto můžeme rozmnožovat 
například česnek, křen či cibuli šalotku, ale také rebarboru a na malých plochách i pažitku 
a chřest.  
Generativní rozmnožování může probíhat buď přímým výsevem na trvalé stanoviště 
či můžeme použít předpěstování ve sklenících, fóliovnících nebo pařeništích ještě v 
předjarním období. Při výsevu do volné půdy je třeba kvalitní příprava půdy. Záhon pečlivě 
prokypříme do hloubky 10 – 15 cm a zbavíme plevele. Před výsevem můžeme do půdy ještě 
doplnit živiny. 
Přímé výsevy se týkají především zelenin pěstovaných v hustém sponu jako je mrkev, petržel 
či pastinák a dále zelenin, kde není rozhodující ranost, jako jsou okurky nakládačky, pozdní 
a kruhárenské zelí a u některých zelenin určených k přezimování (zimní salát, ozimá cibule). 
Pro přímé výsevy platí i v zelinářství optimální úprava záhonu, výsev přesně secími stroji 
na požadovaný počet rostlin na jednotku plochy a spon. Na větších plochách s ohledem 
na pracovní nároky nepočítáme ve většině případů s úpravou sponu jednocením. 
 
 
5. 5. 4 Ošetřování 
 
Ochrana proti plevelům je realizována pomocí herbicidů. Podle druhu plevelných rostlin 
se aplikují selektivní herbicidy, které nepoškozují pěstované rostliny. V tomto směru je třeba 
dodržovat zásady a přípravky podle schválené metodiky, a to jak při preemergentní tak 
postemergentní aplikaci. Délku reziduálního působení půdních herbicidů ovlivňuje mnoho 
meteorologických a půdních faktorů a samozřejmě také účinná látka přípravku, případně 
pomocné látky (adjuvanty). Dávku přípravku volíme s ohledem na předpokládané plevelné 
spektrum a sorpční vlastnosti půdy. Na lehčích půdách s nižší sorpční kapacitou volíme 
většinou nižší dávku. Naopak na těžších půdách s vysokým obsahem humusu je vhodné 
použít vyšší dávku. Na ochranu rostli lze kromě komerčně vyráběných preparátů použít také 
některé rostliny, které odpuzují škodlivý hmyz. Afrikány jsou nepříjemné mšicím, bylinky 
obsahující silice (například meduňka), které odpuzují různé škůdce.  
Pro pěstování zeleniny je také důležité provzdušňování půdy. Vzduch je totiž regulátorem 
tepelného režimu půdy, dostatek vzduchu je podmínkou rozvoje kořenového systému 
a optimálního složení mikrobiálních společenstev v rizosféře (rovnováha mezi aerobními 
a anaerobními procesy), a v neposlední řadě je také vzduch a v něm obsažený kyslík 
nezbytnou podmínkou přijetí a využití minerálních živin kořenovým systémem rostlin. 
Vhodnou kultivaci bychom měli zabránit vytvoření půdního škraloupu na přímých výsevech. 
Týká se to zvláště okurek nakládaček, cibule, mrkve a petržele.  
Všechny druhy zeleniny jsou napadány houbovými a virovými chorobami, žraví a saví škůdci 
se najdou jak na košťálovinách, tak i na plodových a listových zeleninách. Ochrana zeleniny 
je důležitá pro udržení nejrozšířenějších škodlivých činitelů v přijatelné míře. Všechny 
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chemické přípravky využívané v boji se škůdci, chorobami a plevely jsou jedovaté 
i pro člověka a ohrožují životní prostředí, proto je třeba dodržovat předepsané koncentrace 
přípravků (vyššími koncentracemi můžete rostliny zničit) i termíny jejich aplikace (například 
doba květu plodové zeleniny). Důležitá je ochranná lhůta po chemickém ošetření zeleniny, 
která bývá vždy uvedena v návodu a značí dobu, po kterou není zelenina vhodná 
ke konzumaci. Postřiky, popraše, návnady (na mravence a slimáky), dýmovnice k vykuřování 
skleníků, to vše zanechává v rostlinách stopy po určitou dobu. Moření osiva snižuje úhyn 
klíčících rostlin padáním, sazeničky jsou odolnější i proti hnilobě krčku. Moření se používá 
například u česneku, kdy použití mořidla téměř vylučuje výskyt houbových chorob. Běžně 
se k máčení sadby používá přípravek Fundazol. 
 
 
5. 5. 5 Sklizeň a skladování zeleniny 
 
U zeleniny je důležité správně načasovat dobu sklizně. V případě předčasné sklizně dochází 
ke zhoršení senzorických vlastností a je horší údržnost. Při pozdní sklizni hrozí špatná 
skladovatelnost, dále citlivost na mechanické a mikrobiální poškození a při přezrání dochází 
ke ztrátám kvality. 
Před skladováním musíme zeleninu přebrat (oddělení poškozené a kazící se) a zeleninu 
skladujeme v nízkých vrstvách, v suchých, chladných, tmavých a dobře větraných skladech se 
stálou teplotou.  
Krátkodobě lze skladovat salát, okurky, rajčata, květák a dlouhodobě kořenovou, cibulovou 
a popřípadě košťálovou zeleninu. Teploty pro skladování zeleniny udává Tabulka 3. 
 
 

Tabulka 3: Doporučené teploty pro vybrané druhy zeleniny 

Doporučená teplota Druh zeleniny 

0 – 4 °C 

Mrkev, celer, petržel, červená řepa, zelí, 
kapusta, květák, brokolice, čínské zelí, salát, 
čekanka, cibule, česnek, pór, špenát, chřest, 
hrášek, kukuřice, rebarbora, křen, klíčky 

4 – 8 °C Zelená fazolka, paprika, brambory 

Nad 8 °C 
Rajčata, okurek, lilek, cuketa, tykve, dýně, 
avokádo, chilli papričky, zázvor, batáty 

Zdroj: autor, 2014 
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5. 6 OVOCE 
Mgr. Michaela Petrášová 

 
Organizovaná podoba ovocnářství v České republice se datuje od 18. století. Již o století 
později můžeme mluvit o intenzivním ovocnářství. Díky ovocným spolkům, zahradnickým 
školkám a ovocnictví se šíří nové poznatky, které přispívají k lepšímu výběru ovoce do všech 
pěstebních oblastí. Vznik Československého státu umožnil organizovanému ovocnářskému 
výzkumu zavádět ve velkovýrobě nové formy pěstování ovoce. Od konce druhé světové války 
probíhala koncentrace do specializovaných podniků, které byly zakládány ve výhodných 
výrobních oblastech. 
 
 
5. 6. 1 Druhy ovoce 
 
Mezi ovocné plodiny zařazujeme víceleté rostlinné druhy, jejichž poživatelnou částí jsou 
plody nebo jejich části, popř. plodenství, které vznikly vývinem květních orgánů. 
Ovocné druhy, které se pěstují v našich klimatických podmínkách, rozdělujeme na jádroviny, 
peckoviny, skořápkoviny, drobné ovoce a méně rozšířené ovocné druhy. 
Jádroviny kvetou na jaře, mají bílé nebo narůžovělé květy. Uprostřed plodu je jádřinec. Mezi 
jádroviny řadíme jabloň, hrušeň, kdouloň, mišpuli, aronii a jeřáb. Plody jsou nepravé, zvané 
malvice. Jeřáb, aronii a mišpuli, které sem správně z botanického hlediska také patří, řadíme 
často do drobného a netradičního ovoce. Pro jádroviny je charakteristické, že jsou velmi 
rozšířeny 
Mezi peckoviny řadíme blumy, slivoň, třešeň, višeň, mahalebku, broskvoň a meruňku. 
Peckoviny mají jako plody jednosemenné peckovice s dužnatým oplodím. Rozlišujeme tři 
základní druhy peckovin. Se slupkou neojíněnou, do kterých patří třešeň, višeň a mahalebka. 
Třešně se dále člení na pomologické skupiny podle pevnosti dužniny - srdcovky, polochrupky 
a chrupky. Višně se podle chuti, zbarvení dužniny a charakteru růstu člení na sladkovišně, 
skleňovky, amarelky a kyselky. Se slupkou ojíněnou, což jsou slivoně. Slivoně se dále člení 
podle pomologických vlastností plodu na švestky pravé, pološvestky, slívy, renklódy 
a mirabelky. Se slupkou plstnatou, do kterých zařazujeme meruňky a broskvoně. Broskvoně 
členíme podle typu plodů na pravé broskve, tvrdky a nektarinky. 
Skořápkoviny neboli ovoce skořápkaté. Do této kategorie se řadí všechny jedlé ořechy, 
např. arašídy, mandle, pistácie, vlašské, lískové, ale i kokosové ořechy. Ke konzervárenským 
účelům se tento druh ovoce nepoužívá. Pouze nezralé plody vlašských ořechů se používají 
v likérnictví na výrobu ořechovky.  Využitelnou částí jsou výživná olejnatá semena. Jde 
o ovoce, jehož užitková část je kryta pevnou skořápkou. Plodem ořešáku je peckovice, 
plodem lísky oříšek různého tvaru, který sedí v zeleném obalu - punčošce. Plodem 
kaštanovníku jedlého jsou nažky. 
Do skupiny drobného ovoce řadíme například rybíz, angrešt, borůvku, brusinku, klikvu či 
révu vinnou. Do této skupiny zařazujeme také jahodník. Jedlé jsou plody i dalších druhů 
drobnoplodých keřů a stromů, například meruzalky velkoplodé, bezu černého, trnky, 
muchovníku okrouhlolistého, mnoha druhů růží, morušovníku či jeřábu. 
 
 
5. 6. 2 Pěstování ovocných stromků 
 
Současné intenzivní ovocnářství většiny ovocných druhů charakterizují nižší pěstitelské tvary 
a větší počet stromů vysazovaných na jednotku plochy. Zahušťování výsadeb obecně 
podmiňuje snižování pracovních nákladů na tunu vyprodukovaného ovoce. U stromů malých 
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rozměrů jsou podstatně nižší náklady na řez a sklizeň. V malých korunách je zajištěn 
dostatečný přístup světla ke všem plodům, což má příznivý vliv na jejich velikost a celkovou 
kvalitu (především vybarvení). 
Ovocné dřeviny vyžadují kypré provzdušněné půdy, které se rychle prohřívají. Studené, 
ztvrdlé a trvale zamokřené půdy jsou pro ovocnářství nevhodné. Trávník pod ovocnými 
stromy vede zvláště na těžkých hlinitých půdách k jejich ztvrdnutí, a proto je nutné, aby byla 
půda na hloubku rýče velmi humózní. 
Pro výsadbu ovocného stromu vyhloubíme jámu o průměru asi 60 cm a hloubce minimálně 
40 cm. Dno jámy dobře nakypříme. Kůl ke stromu zatlučeme ještě před dosypáním zeminy 
doprostřed jámy a měl by dosahovat u vysoko-, polo- a čtvrtkmenů těsně pod nasazení koruny 
a přiléhat vždy z jižní strany. Nižší tvary se mohou pěstovat bez kůlu. Pro kordóny a ovocné 
stěny musíme dopředu zřídit konstrukce. Všechny kořeny ovocných stromů před výsadbou 
čerstvě zakrátíme. Řezná plocha musí být bílá, poškozené kořeny odstraníme. 
Ovocné stromy, s výjimkou ořešáků, se musí při sázení seříznout. Při řezu koruny 
ponecháme 3 - 5 dobře rozmístěných korunových výhonů a ty zakrátíme u jádrovin o 1/3 
a u peckovin o 2/3 jejich původní délky asi ve stejné výši na vnější očko. Střední výhon 
ponecháme o něco delší. Všechny ostatní korunové výhony odstraníme až u kmene. 
U jednoletých šlechtěnců založíme korunku následovně. Zvolíme si tvar a tomu přizpůsobíme 
výšku budoucího kmínku (u zákrsku 40 - 60 cm, čtvrtkmene 80 - 110 cm, polokmene 130 - 
150 cm a vysokokmene 170 - 190 cm). Terminální výhon zakrátíme tak, aby nám nad 
budoucím kmínkem zůstalo 5 - 6 oček. Z nich nám vyroste základ budoucí korunky. Ostatní 
očka pod nimi (tedy na místě budoucího kmínku) vyslepíme. 
Stromy se sázejí tak hluboko, aby místo očkování bylo těsně nad povrchem země. Kořeny 
zahrneme zeminou, pevně ji přišlápneme a rostlinu silně zalijeme. Zakrytím místa výsadby 
mulčovací kůrou zabráníme vysušování a příznivě tak ovlivníme růst. 
Pro pěstování ovoce jsou důležité světelné poměry . Ovoce potřebuje slunce, které ovlivňuje 
aroma a obsah vitamínů, správnou vyzrálost, dobré vybarvení plodů a posiluje odolnost vůči 
strupovitosti - obávané chorobě jádrovin. Se světlem souvisí také vzdálenost rostlin. 
Doporučené vzdálenosti pro jednotlivé druhy uvádí Tabulka 4. 
 

Tabulka 4: Doporučené vzdálenosti výsadby pro jednotlivé druhy ovocných stromů 

Druh stromu Doporučená vzdálenost (m) 

ořešák vlašský 10 – 15  

vysoko-, polo- a čtvrtkmeny 6 – 8  

zákrsky 4 – 5  

vřetenové zákrsky 2 – 3  

vřetena (svislé kordóny) 1 – 1,5  

kordóny, palmety, ovocné stěny 3 – 5  

Zdroj: autor, 2014 
 
Vysoká násada ovoce vyžaduje také odpovídající vysoké dávky hnojení. Na druhé straně 
nadměrné hnojení vede ke zvýšené náchylnosti k chorobám, negativně ovlivňuje chuť 
a omezuje skladovatelnost. Osvědčené je každoroční, vždy stejnoměrně provedené, základní 
hnojení organickými plnými hnojivy v pozdním podzimu nebo v předjaří. To se při plném 
výnosu rozšíří o dávky minerálních hnojiv - hlavně fosforečných a draselných – až do konce 
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června. V letech bohatých výnosů hnojíme po sklizni (už v pozdním podzimu) pomalu 
působícími hnojivy, zapravenými do půdy.  
Závlahu potřebují ovocné stromy nejvíce po výsadbě. Později pak v případě nutnosti 
v červnu, aby se zabránilo přísušku. 
Při jakékoli chemické ochraně rostlin  proti škůdcům na ovocných dřevinách dbáme 
na dodržení předepsané ochranné lhůty až do sklizně. Pozor musíme dát při smíšeném 
pěstování ovocných dřevin s různou sklizňovou zralostí. V tomto případě se jeví daleko 
výhodnějším využití prostředků biologické ochrany. 
 
 
5. 6. 3 Množení ovocných rostlin 
 
Generativní množení představuje množení rostlin semenem. V rámci ovocnářství se tímto 
způsobem množí některé podnože pro jádroviny, červené a modré peckoviny. Ovocné rostliny 
jsou heterozygotního charakteru, proto má generativní potomstvo obvykle vysokou míru 
variability. Osivo pro rozmnožování ovocných podnoží pochází z vybraných a pravidelné 
kontrolovaných stromů, které se pěstují zpravidla v semenných sadech. Osivo generativních 
podnoží se produkuje ze speciálně založených výsadeb, ve kterých jsou pěstovány matečné 
stromy. Osivo se získává ze semenných stromů. Semenné stromy jsou jedinci různých 
ovocných druhů, kteří plodí, jsou zdraví a prostí virových chorob. Semeno ze semenných 
stromů se využívá jako osivo pro pěstování podnoží. Semena se vždy dosušují ve stínu, 
ne na přímém slunci, protože takto by docházelo k nadměrnému vyschnutí a snížení klíčivosti 
semen. Osivo je nutné uchovávat tak, aby jeho klíčivost zůstala plně zachována. 
Při krátkodobém uskladnění uchováváme osivo do 1 roku. Osivo se skladuje ve vlhku 
a chladnu (stratifikace).  
Vegetativní rozmnožování je způsob rozmnožování, při kterém používáme části rostlin, 
mající schopnost zakořenit. Tento způsob používáme tam, kde rostlina, vypěstovaná 
ze semena ztrácí vlastnosti matečné rostliny, popřípadě kdy rostlina netvoří semeno, nebo 
tvoří semena špatně klíčivá. Vegetativní rozmnožování ovocných dřevin může probíhat 
dvěma způsoby: 1. přímé rozmnožování (řízkování, hřížení, dělení trsů, množení oddělky, 
množení šlahouny, množení odkopky a jiné); 2. nepřímé rozmnožování (očkování, roubování, 
ablaktace). 
 
 
5. 6. 4 Sklizeň a skladování ovoce 

 

Optimální sklizňové období je charakterizováno takovým stupněm zralosti, ve kterém 
sklizené plody nejlépe snášejí transport i skladování a současně dosahují nejlepší kvality 
během konzumní zralosti. Předčasná sklizeň způsobuje především ekonomické ztráty 
pěstiteli, protože v poslední fázi plody rychle zvyšují svou hmotnost.  

 Před skladováním je nutné ovoce přebrat a odstranit nahnilé či mechanicky poškozené plody. 
Ovoce podléhá při skladování stálým změnám a to jak žádoucím tak i nežádoucím. Dochází 
k transpiraci a vypařování, čímž dochází k vadnutí, změnám textury a hmotnostním ztrátám. 
Při dýchání, což je oxidace zásobních látek, dochází ke stárnutí a snížení jak nutriční tak 
senzorické kvality. Při tomto procesu dochází k produkci tepla, CO2 a ethylénu. Teploty pro 
skladování vybraných druhů ovoce jsou uvedeny v Tabulce 5. 
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Tabulka 5: Doporučené teploty pro skladování vybraných druhů ovoce 

Doporučená teplota Druh ovoce 

0 – 4 °C 

Jablka, hrušky, švestky, meruňky, 
broskve, nektarinky, třešně, višně, jahody, 
rybíz, angrešt, maliny, ostružiny, borůvky, 
brusinky, hrozny, pomeranče, mandarinky, 
kiwi, kaki, liči, datle, fíky 

4 – 8 °C Granátové jablko, melouny, opuncie 

Nad 10 °C 
Ananas, zralé banány, citrony, limetky, 
meloun vodní mango, papaya, 

Zdroj: autor, 2014 
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6 Trvalé travní porosty, pícniny na orné půdě a způsoby konzervace píce 
Mgr. Michaela Petrášová 

 
6. 1 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY  
 
Trvalé travní porosty tvořené loukami a pastvinami jsou součástí zemědělského půdního 
fondu, mimo orné půdy, chmelnic, sadů a zahrad a patří ke krajině obhospodařované. Louky 
a pastviny patří pro člověka k velmi významným travinným společenstvům. Představují 
charakteristické rostlinné formace s převahou druhů čeledi lipnicovitých, ale nacházejí zde 
také životní prostor další rostliny, jako jsou ostřice, sítiny, skřípiny a řada dalších bylin 
a křovin. 
 
 
6. 1. 2 Přirozené travní porosty 
 
Přirozená travinná společenstva se vyskytují tam, kde srážky jsou příliš malé pro udržení 
životní formy lesa a v přirozené středoevropské krajině jsou tyto formace na základě svých 
ekologických charakteristik omezeny na nezalesněná stanoviště. Poskytují přirozené pastviny 
pasoucím se živočichům a z jejich travin byly umělým výběrem v historii vyšlechtěny 
důležité zemědělské plodiny. Ve střední Evropě tvoří trávy původní dominantní porosty 
pouze tam, kde z přirozených příčin je silně potlačen růst stromů. Jedná se o alpínské trávníky 
nad klimatickou hranicí lesa nebo vlhké půdy podél vodních toků. V období 
před industrializací zemědělství zaujímaly louky asi 15 % a pastviny 6 % zemědělské půdy. 
Byly zastoupeny ve všech výškových pásmech s těžištěm v horách a vrchovinách. 
 
 
6. 1. 2 Polopřirozené travní porosty 
 
Polopřirozené travní porosty jsou ovlivňované záměrnou činností člověka. Mohly vzniknout 
například samovolným zatravněním po rušivém zásahu nebo vymýcení lesního společenstva 
a dále jsou udržovány pravidelným obhospodařováním. Značná část přírodních travních 
porostů byla rekultivacemi a obnovami nahrazena setými travními porosty, ať již trvalými 
nebo dočasnými, jejichž plochy v řadě oblastí zcela převažují. 
 
 
6. 1. 3 Kulturní travní porosty 
 
Při zakládání trvalých travních porostů je třeba dodržovat složení přirozených 
a polopřirozených travních porostů, tj. zařazovat 70 – 85 % podíl trav, 15 % jetelovin a 5 – 
15 % vhodných druhů bylin. Podíl trav závisí na způsobu využití trvalého travního porostu. 
Při využívání kosením zařazujeme větší podíl volně trsnatých (55 - 60 %) a vyšších druhů 
(45 – 50 %). Při využívání pastvou zařazujeme vysokých druhů méně (25 %) při vyšším 
podílu nízkých (60 %) a výběžkatých (30 %) druhů. Pro sušší oblasti, nížiny a rekultivované 
plochy jsou s ohledem na vyšší výpar a přísušky vhodné suchu odolnější druhy trav (např. 
kostřava rákosovitá, kostřava červená, kostřava ovčí, srha říznačka, ovsík vyvýšený, sveřepy 
aj.) a jetelovin (např. štírovník růžkatý, tolice dětelová, úročník lékařský, vojtěška setá, mimo 
pícní porosty i komonice bílá a komonice lékařská). 
Kulturní travní porosty vyžadují většinou strukturní, utužený povrch půdy, méně hodnotné 
rostliny a plevele naopak kyprý. K zajištění tohoto ekologického požadavku by měly 
směřovat všechny zásahy běžné povrchové úpravy, jako je smykování, což je nejdůležitější 
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mechanický zásah. Tím srovnáme povrch, v záplavových územích rozrušujeme nanesené 
kaly, krtince aj. Používáme nejlépe lučně-pastevní smyky. Válení travního porostu nelze 
považovat za zásah, který má vždy kladný vliv na výnos a kvalitu píce. Pozornost je však 
třeba věnovat válení u nově založených travních porostů, případně i po zimě. Vláčení branami 
nelze doporučit. Prokypřený drn zvyšuje vitalitu a konkurenční schopnost především 
plevelných a méně hodnotných druhů. Na extenzivně využívaných plochách trvalých travních 
porostů je problémem nepokosený (nespasený) porost. Stařinu musíme odstranit nejpozději 
před začátkem vegetace. Přísev kulturních druhů trav a jetelovin do nezapojeného 
nehodnotného porostu je velmi složitý a často rizikový. Posečením nedopasků odstraňujeme 
nespasený porost, regulujeme výskyt plevelů a odstraňujeme možné zdroje nákazy. Roztírání 
výkalů má význam nejen pro rovnoměrnější rozdělení živin po porostu, ale i z veterinárních 
důvodů. Výkaly roztíráme lučně-pastevním smykem. 
 
 
6. 2 PÍCNINÁ ŘSTVÍ 
 
Pícninářství se zabývá výrobou kvalitních objemných krmiv z pícnin na orné půdě a trvalých 
travních porostů. Především se jedná o dosažení vyšší koncentrace živin pro vysokoužitková 
zvířata. Musí odpovídat požadavkům zdravé výživy, především polygastrických zvířat 
a nutričně hodnotným živočišným produktům. Zahrnuje znalosti o pícninářské charakteristice, 
biologických vlastnostech, ekologických požadavcích, produkční schopnosti, kvalitě píce 
a pícninářském uplatnění hlavních pícnin, základech agrotechniky a pratotechniky, sklizně 
a využití píce, principy organizace pícninové základny pro plynulou a vyrovnanou výživu 
skotu, ekologické, ekonomické a energetické aspekty výroby objemných krmiv. Metody 
regulace tvorby výnosu píce a kvality rostlinné produkce v rozmanitých agroekologických 
podmínkách zohledňují takové technologické postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí 
a poskytují optimální energetický a ekonomický efekt. 
 
 
6. 3 JEDNOLETÉ PÍCNINY  
 
Jednoleté pícniny (obilniny, luskoviny, luskovinoobilní směsky, brukvovité, případně krmné 
okopaniny aj.) rozšiřují škálu a pestrost pícnin využitelných v krmných dávkách 
hospodářských zvířat. Společně s víceletými pícninami zajišťují plynulé zásobování 
hospodářských zvířat především konzervovanou, ale i čerstvou pící v průběhu celého 
vegetačního období od nejčasnějšího jara do nejpozdnějšího podzimu. 
 

 

6. 3. 1 Řídce seté a teplomilné obilniny  
 
Nejvýznamnější plodinou z této skupiny je kukuřice. 90 % u nás pěstované kukuřice 
se využívá na siláž. Sklízí se v mléčně voskové až voskové zralosti řezačkami, které jsou 
schopny dobře rozdrtit zrna. Nedostatečně rozdrcená zrna procházejí zažívacím traktem zvířat 
bez využití. Představuje energetické krmivo s nízkým obsahem dusíkatých látek. Další 
teplomilné obiloviny, čirok cukrový, súdánská tráva, proso, jsou pouze málo významné, 
doplňkové. 
 
 
  



92 
 

6. 3. 2 Hustě seté obilniny 
 
Využívá se pšenice, ječmen, oves, žito, triticale. Mohou být pěstovány v čisté kultuře, 
ale vysévají se především jako jednoleté směsky. Využívají se na zeleno, nebo například 
na senáž. Představují krmiva polobílkovinná, při vyšší zralosti sacharidová. 
 
6. 3. 3 Luskoviny 
 
Využívá se bob obecný, hrách, vikev, okrajově i lupina a sója. Krmí se na zeleno či 
konzervují, a omezeně se využívají pro výrobu horkovzdušných úsušků. Představují 
bílkovinná krmiva. 
 
 
6. 3. 4 Ostatní – brukvovité, olejniny 
 
Využívá se řepka, řepice, hořčice, krmná kapusta, slunečnice. Výhodou těchto plodin 
je krátká vegetační doba a odolnost k nízkým teplotám, nevýhodou náročnost na hnojení 
dusíkem a riziko následné kumulace dusičnanů, dále antinutriční látky obsažené v píci a nízká 
sušina, kvůli které se obtížně konzervují. 
 
 

6. 3. 5 Jednoleté pícní směsky 
 
Jednoleté pícniny se pěstují častěji ve směskách než v čisté kultuře. Využívají se tyto typy 
směsek: 
 
• ozimé – luskovinoobilní,  
• jarní – luskovinoobilní, kukuřice s luskovinou, vysévají se časně na jaře nebo po ozimých 

meziplodinách,  
• letní - pěstují se po raně sklizených plodinách, podsevové – zakládají se většinou do 

obilniny ve vlhčích oblastech s kratší vegetační dobou, kde nahrazují letní pícní směsky. 
 
 
6. 4 VÍCELETÉ PÍCNINY  
 
Víceleté pícniny pěstované na orné půdě představují jeteloviny, některé trávy, případně jejich 
směsky - jetelovinotrávy. Mnohé z nich se uplatňují i v trvalých travních porostech. Význam 
víceletých pícnin jako zdroje kvalitního krmiva i jako zúrodňující složky osevních postupů 
se stále zvyšuje. Velmi cennou vlastností jetelovin, zejména vojtěšky v nížinných oblastech, 
je vysoká výnosová stabilita.  
V rámci víceletých pícnin na orné půdě je třeba podle půdně-klimatických podmínek 
maximálně uplatňovat monokultury jetelovin a v méně příznivých podmínkách především 
jetelotravní porosty, s vyšším podílem jetele lučního, vše s co možná nejdelším využitím 
bezplevelných hustých rovnoměrně zapojených porostů. Trávy, jako víceleté pícniny, mají 
na orné půdě v nížinných sušších polohách opodstatnění jen ve zvlášť zdůvodněných 
případech. Pěstování některých víceletých pícnin na orné půdě může plnit i další významnou 
roli - prostředku k dočasné „konzervaci“ půdy, jako zálohy pro její budoucí intenzívní využití. 
V dohledné budoucnosti se počítá s jejich využitím k energetickým účelům v závislosti 
na řadě faktorů, mimo jiné na množství spalného tepla. Svůj velký význam mají v revitalizaci 
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krajiny, ozeleňování výsypek, popílkovišť atd. Také použití pícních porostů na zelené hnojení 
s cílem alespoň udržet půdní úrodnost v době nedostatku organických hnojiv je na pořadu 
dne. V neposlední řadě mohou mít některé jeteloviny pěstované u nás význam také jako 
výchozí surovina pro výrobu přirozených pesticidů, biohnojiv, pro farmaceutický průmysl a 
podobně. 
 
 
6. 4. 1 Jeteloviny 
 
V porovnání s travami, které jsou bohaté na látky sacharidové povahy, jsou jeteloviny bohaté 
na dusíkaté látky (NL), které se vyznačují vysokou stravitelností. Význam jetelovin není 
pouze krmivářský, ale také ekologický (medonosné plodiny). Velmi důležitou vlastností 
je jejich symbióza s bakteriemi fixujícími dusík. Díky hlubokému kořenovému systému mají 
také meliorační účinek. Centrem tvorby nových lodyh je kořenový krček, který se nachází 
mezi kořenem a bazální nadzemní částí. Podle stavby kořenového krčku je možné jeteloviny 
rozdělit na trsnaté a výběžkaté. Trsnaté jeteloviny mají vzpřímené až polovzpřímené lodyhy, 
jedná se o jeteloviny sečného charakteru (vojtěška setá, jetel luční, vičenec ligrus). Výběžkaté 
jeteloviny mají polovzpřímené lodyhy, poléhavé lodyhy nebo krátké boční výběžky, jedná 
se o jeteloviny pastevního charakteru (jetel plazivý, štírovník růžkatý, čičorka pestrá). Mezi 
nejstarší kulturní pícniny patří vojtěška setá (Medicago sativa). Tato jetelovina s hlubokým 
kořenovým systémem preferuje neutrální, hluboké půdy. Díky vertikálně uloženým pupenům 
na kořenovém krčku je také zimuvzdorná. Při běžné agrotechnice zařazujeme vojtěšku hlavně 
po obilninách, směskách apod. Po vojtěšce zařazujeme ozimy i jařiny. V osevních postupech 
následuje vojtěška po sobě obyčejně za pět roků a déle. Na podzim před setím 
je doporučována hluboká podzimní orba, do hloubky 250 – 300 mm.  Vojtěška setá se 
používá především do vojtěškotravních směsí nebo jako pícnina na orné půdě. V lučních a 
pastevních porostech se setkáme s příbuzným druhem vojtěškou srpovitou (Medicago 
falcata). Tento druh je schopen díky poléhavým lodyhám lépe snášet sešlap a je také odolný 
vůči chorobám a drsným klimatickým podmínkám. Další významnou jetelovinou je jetel 
luční (Trifolium pratense). Tento druh je díky horizontálnímu umístění pupenů na kořenovém 
krčku náchylný k vymrzání, na druhou stranu snese i utuženější půdy. Pěstuje se především ve 
výrobní oblasti bramborářské a horské; v řepařské výrobní oblasti se osvědčuje na těžších a 
vlhčích půdách. Jetel v osevním postupu zařazujeme zpravidla mezi dvě obilniny. Zpravidla 
se po sobě pěstuje za 5 – 6 let.  Pokud nemá možnost se vysemenit je jeho vytrvalost omezena 
na 2 – 4 roky. Vytrvalejší jsou tetraploidní odrůdy. Na pastvinách se více setkáme s jetelem 
plazivým (Trifolium repens), díky možnosti množit se vegetativně. Patří mezi hodnotné 
druhy a zvyšuje hodnotu a chutnost píce. Je naší třetí nejvýznamnější jetelovinou. Uplatňuje 
se převážně jako komponent do směsí pro dočasné i trvalé luční a hlavně pastevní porosty. 
Tento druh je nižšího vzrůstu a limitujícím faktorem je tedy dostatek světla. Kvalitu si 
zachovává také v době květu. Při jeho vysokém zastoupení však může na zdraví zvířat 
negativně působit zastoupení antinutričních látek, zejména kyanogenních glykosidů. 
Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) nalezneme zejména na chudých půdách. Daří se mu 
také na kamenitých půdách a velmi dobře snáší sucho. Uplatňuje se hlavně ve směskách s 
travami pro 3 – 5-ti leté porosty sečně i pastevně využívané nebo ve směsích pro trvalé travní 
porosty. Díky obsahu tříslovin, které snižují riziko nadýmání, patří mezi chutné jeteloviny 
s vysokou kvalitou píce. 
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6. 4. 2 Trávy 
 
Další nejvýznamnější skupinou víceletých pícnin pěstovaných na orné půdě jsou pícní trávy, 
které jsou mimo orné půdy důležitou složkou trvalých travních porostů (luk, pastvin 
a trávníků). Vyznačují se řadou předností, pro které se staly ve vlhčích oblastech na mělčích 
půdách hlavním zdrojem píce. Jsou vytrvalejší, snadněji regenerují, lépe snáší pastvu, dobře 
reagují na hnojení, snadněji se konzervují a při sklizni píce jsou menší ztráty krmných hodnot. 
Kořenovým systémem působí příznivě na půdu, obohacují ornici o humus, zabraňují erozi 
a vyplavování živin (zejména nitrátů) do spodních vrstev. Trávy se mohou dělit 
z hospodářského hlediska na základní a doplňkové druhy. Mezi základní volně trsnaté trávy 
patří například bojínek luční, srha říznačka, kostřava luční, jílek mnohokvětý a jílek 
vytrvalý . Doplňkové volně trsnaté trávy mají speciální požadavky na klimatické a půdní 
podmínky a k pícním účelům jsou pěstovány ve směsích s dalšími druhy. Patří k nim 
například ovsík vyvýšený, trojšt ět žlutavý, poháňka hřebenitá, kostřava rákosovitá 
a lipnice bahenní. Doplňkové výběžkaté trávy jsou pícninářsky důležité a svými výběžky 
zaplňují místa po méně vytrvalých volně trsnatých travách. Jejich uplatnění je především pro 
trvalé travní porosty. 
 
 
6. 4. 3 Jetelotrávy 
 
Jetelotrávy jsou společenstva jednoho nebo více druhů jetelovin s jedním nebo více druhy 
trav, případně i bylin. Jetelotrávy jsou krmivem, jehož složky se vzájemně živinově doplňují. 
Jeteloviny dodávají především dusíkaté látky, hůře stravitelnou vlákninu, vitamíny makro 
a mikroprvky. Trávy obsahují více sacharidů a snižují nadýmavý účinek jetelovin. O skladbě 
a vývoji jetelotráv rozhodují různé faktory, například ekologické podmínky (výrobní oblast, 
půdní typ a druh, vlhkostní poměry, srážky, sněhová pokrývka, holomrazy, hladina podzemní 
vody, svažitost). Mezi další faktory patří délka užitku pěstování nebo způsob produkčního 
využívání (kosení, spásání, střídavý způsob, mimo produkční využití). Jetelotravní směsky 
se pěstují tam, kde u jetele lučního nedosahujeme plných výnosů v důsledku vymrzání, 
napadení rakovinou, na půdách vlhkých, těžkých a tedy na horších stanovištích. Z těchto 
důvodů mají jetelotravní směsky své opodstatnění, převážně ve vyšších oblastech, kde čisté 
porosty jetele lučního dávají nestabilní výnosy vlivem méně příznivých ekologických 
podmínek. Z jetelovinotrav v současné době rozhodující plochu zaujímají směsky trav 
s jetelem lučním. Vojt ěškotravní směsi i v podmínkách, kde se pěstuje vojtěška, poskytují 
velmi dobré výnosy píce většinou pouze v prvním užitkovém roce. Vlivem větší konkurenční 
schopnosti trav bývá vojtěška více potlačena a brzy převládnou trávy. Štírovníkotravní 
směsi jsou vhodnější pro extenzivní podmínky hospodaření, dávají nižší výnosy, a proto 
se uplatňují v extrémnějších podmínkách na pozemcích s mělčí půdou a na svažitějších 
pozemcích. 
 
 
6. 5 ZPŮSOBY KONZERVACE  
 
Technologické postupy konzervace a skladování objemných krmiv jsou nedílnou součástí 
výroby kvalitní píce, úspěšného chovu skotu. Konzervace velmi významně ovlivňuje 
produkční účinnost objemných krmiv (koncentraci energie, obsah hlavních živin a specificky 
účinných látek, dietetické vlastnosti, chutnost a stravitelnost píce). Zařazování nekvalitní 
konzervované píce do krmných dávek hospodářských zvířat výrazně snižuje užitkovost, 
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vzrůstají nároky na jadrná krmiva a negativně je ovlivňován zdravotní stav. Vysoké ztráty 
živin při konzervaci píce vytvářejí potřebu rozšiřování pěstebních ploch pícnin a zvyšují tak 
nákladovost výroby. 
 
 
6. 5. 1 Sušení 
 
Nejčastějším produktem sušení píce je seno. Seno je jedním z hlavních krmiv 
pro hospodářská zvířata s dietetickým omezením. Pro většinu z kategorie přežvýkavců slouží 
seno jako součást krmných směsí se senážemi či silážemi, pro doplnění sušiny v krmné dávce. 
Kvalitní seno zabraňuje překyselení bachoru. Musí být čisté, dobře usušené.  
Přirozené sušení píce pomocí slunce je jedním z nejstarších a za příznivých klimatických 
podmínek nejlevnějších způsobů její konzervace, i když organizačně nejnáročnější. Píci lze 
při výrobě sena sušit na pokose až do úplného usušení (skladovací vlhkost menší než 15% 
zajišťuje bezpečné skladování bez výraznějšího zhoršování krmné hodnoty sena), dosoušet 
a skladovat v halových mechanizovaných nebo věžových senících. 
Tradiční výroba sena sušením na pokose až do konstantní sušiny, přežívá z dob zemědělské 
malovýroby. Proces zpracování píce při výrobě sena se skládá z několika dílčích úkonů. 
Nejprve je nutno píci skosit rotačními sekačkami s kondicionérem nebo bez, kdy při použití 
prstového nebo u leguminóz válcového kondicionéru je prokázáno zkrácení procesu sušení 
o jeden den.  Dalším krokem je tzv. zavadání, kdy dochází k výdeji tzv. volné vody v 
důsledku průduchové a kutikulární transpirace a k odpařování z porušeného povrchu 
rostlinných orgánů. Trvá až do odumření rostlin. V této fázi vznikají energetické ztráty 
dýcháním, které postihují hlavně lehce využitelné frakce sacharidového komplexu. Ve 2. až 3. 
dnu zavadání posečená píce postupně odumírá. U odumřelé píce mohou vznikat ztráty 
vyluhováním (vodorozpustné živiny a vitamíny). Dále dochází ke ztrátám, které jsou 
vyvolány mikrobiální činností. Následuje další fáze – dosoušení, začíná po odumření rostlin. 
Obsah vody se snižuje pouze fyzikálním výparem. Ztráty vznikající odrolem jemnějších částí 
rostlin závisí na morfologické stavbě nadzemních orgánů. V senících se dosouší píce s 
obsahem 50 – 70 % sušiny. Na rozdíl od procesu zavadání píce je třeba co nejrychleji 
odstranit pevněji vázanou vodu prouděním vzduchu, nižší relativní vlhkostí, průchodem v 
dosoušené vrstvě. Důležitým úkonem je obrácení píce, aby nedocházelo k usušení pouze 
vrchní vrstvy píce a spodní vrstva by zůstala zelená či jen zavadlá. Poté se dokonale suchá 
píce (10 – 18 % vlhkosti) shrne do pásků a sklízí se buďto na volno sběracími vozy a ukládá 
se do příslušného seníku, nebo se sklízí vysokotlakými lisy, nebo klasickými lisy na kulaté 
balíky a poté se přepravují na farmu.  
Kvalita a výživná hodnota závisí na druhu a botanickém složení píce, způsobu sklizně, době 
zavadání, vegetačním stádiu a pořadí seče. Kvalitní seno je zdrojem vitamínu D a beta-
karotenu. Zkrmovat jej lze až po ukončení fermentačních procesů, které trvají 5 – 8 týdnů. 
Podle obsahu dusíkatých látek, vlákniny a energie máme čtyři jakostní třídy. První třídou 
je seno z čistých jetelovin. Druhou třídou je seno jetelotrávní  „sladké“ (vojtěškotrávní, 
jetelotrávní). Třetí třídou je seno trávní a luční „polosladké“. Poslední třídou je seno kyselé. 
 
 
6. 5. 2 Silážování a senážování 
 
Původní termín pro všechna fermentovaná krmiva je siláž. Senáž je termín, který se zavedl 
pro siláž s vysokým obsahem sušiny. Neexistuje přesná hranice, která by rozlišovala senáž 
od siláže, ale pokud obsah sušiny přesáhne 50 %, obvykle se o takovém krmivu hovoří jako 
o senáži. Protože senáž obsahuje méně vody než siláž, dochází zde k poklesu tvorby kyseliny 
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mléčné. Bakterie produkující kyselinu mléčnou potřebují ke své činnosti cukr. Senáž je tudíž 
druh konzervace, která je založena spíše na prostředí bez přítomnosti kyslíku než na produkci 
kyseliny mléčné. 
Senáž je způsob konzervace krmiva, stejně jako například sušení sena. Tento konzervační 
proces je založen na bakteriální produkci kyseliny mléčné, při níž se snižuje pH. Aby 
se bakterie produkující kyselinu mléčnou mohly rozmnožovat, musí být v prostředí bez 
obsahu kyslíku. Snižováním hodnoty pH v kombinaci s prostředím bez obsahu kyslíku 
se zabraňuje množení jiných bakterií a plísní. 
Siláž je způsob konzervace krmiva, stejně jako například sušení sena. Silážování uchovává 
krmivo ve šťavnatém stavu. Konzervace probíhá působením mléčného kvašení cukrů 
obsažených v píci. Celý proces musí probíhat bez přístupu vzduchu. Vlastní siláž zachovává, 
jak obsah živin, tak vitamínů použitého materiálu. Výsledná kvalita siláže je obvykle přímo 
úměrná kvalitě substrátu (druhu píce, silážní zralosti, obsahu sušiny a stupni zpracování). 
Jako silážování se označuje kvasný proces při obsahu sušiny max. do 45-50 %. Cílem je co 
nejdříve vytvořit dostatečné množství kyseliny mléčné, čímž dosáhneme kyselosti hmoty pH 
asi 4 a také zamezíme vzniku nežádoucích hnilobných procesů. Při vlastním silážování 
se bílkoviny štěpí na jednodušší látky, obdobně se glycidy rozkládají na jednodušší cukry 
a to fruktózu a glukózu. Základním konzervačním činitelem je kyselina mléčná. 
Při nedodržení procedury však dochází ke vzniku kyseliny máselné, octové nebo mravenčí. 
V takovém případě výsledná siláž nepříjemně páchne a je nepoužitelná. 
O úspěchu silážování (senážování) rozhoduje mimo jiné i délka řezanky. Čím je vyšší sušina, 
tím musí být řezanka kratší, aby došlo k účinnému stlačení hmoty a vytěsnění vzduchu, 
narušení stébel, zejména v oblasti kolének a zrna.  
Hmotu silážujeme v silážních věžích, které je třeba první den naplnit do poloviny, zbytek 
nejdéle do 4 dnů a věž uzavřít. Siláž - senáž ve věžích (sušina 30 – 50%) si udržuje příznivou 
teplotu vlivem dobré izolace píce s vyšší sušinou i sekundární fermentací až do zkrmování 
(10 – 15 oC). Pouze při venkovní teplotě pod -15oC na návětrné straně pláště věže zmrzá 
konzervovaná píce do 0,1 – 0,2m po obvodě, což však nečiní technologické potíže. 
K rozhrnování v silážních žlabech se používají pásové a těžké kolové traktory, ke zhutňování 
hmoty válce i speciálně zhotovená zařízení např. ze železničních kol. Zamezení přístupu 
vzduchu je nutné pro období fermentace i skladování siláže. Rychlé zakrytí žlabovými fóliemi 
z PVC, které přesahují okraje žlabů, zabraňuje zatékání dešťové vody do konzervované píce. 
Osvědčují se různé způsoby zatížení a tepelné izolace. Při zkrmování siláží-senáží je zapotřebí 
dbát na co nejkratší dobu mezi odběrem hmoty siláže a dopravou do žlabu. Maximální doba 
meziskladování by měla být u siláží (senáží) v letním období do 2 hodin, v přechodném 
do 5 a v zimním období do 12 hodin. Při silážování včetně meziskladování je nutné dbát, aby 
píce nebyla znečištěna zeminou. V současné době nabývají na významu pracovní postupy 
senážování píce do fólie v balících většinou válcovitého typu. Výhoda tohoto způsobu 
vhodného především pro menší farmy je v tom, že nemusíme budovat senážní žlaby nebo 
věže, nejsou problémy s únikem šťáv do vodotečí a jiných vodárenských zdrojů. Tento 
pracovní postup sklizně je nutné doplnit obalováním balíků fólií. Sušina materiálu 
pro silážování - senážování je doporučována od 20 do 40%. Podmínkou kvalitního obalení 
i založení stohu je spolehlivá, kvalitní fólie, která znevýhodňuje ekonomiku konzervace. 
Pokud dojde v povrchových vrstvách vlivem přístupu vzduchu pod fólií k výskytu plísní, 
znamená to znehodnocení velkého množství hmoty, neboť zasaženou vrstvu nelze od zdánlivě 
dobrého materiálu bezpečně oddělit. Jiný postup při technologii silážování do vaků je píce 
tlačena do rukávců o délce do 60m o průměru až 2,5m a kapacitě do 200 tun. Plastické 
rukávce se vyznačují většinou absolutní nepropustností světla a vzduchu, maximální odolností 
vůči ultrafialovým paprskům a jsou odolné proti organickým kyselinám. Silážování 
prováděné pomocí plastových vaků nevyžaduje povolení ani investice na vybudování 
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stabilních staveb určených k uskladnění konzervované píce. Velký klad je nutné vidět v tom, 
že píce je po zhutnění ihned hermeticky uzavřena. Tabulka 6. Uvádí plodiny, které jsou 
pro silážování vhodné. 
 

Tabulka 6: Plodiny vhodné pro silážování  

lehce silážovatelné plodiny 
středně silážovatelné 
plodiny 

těžce silážovatelné plodiny 

- bramborové hlízy (páření, 
mačkání) 
- kukuřice (mléčně vosková 
zralost, řezanka) 
- řepné skrojky (doba 
sklizně, hrubé drcení) 
- slunečnice (10 % 
otevřených květů, řezanka) 
- hrách (v mléčné zralosti, 
řezanka) 
- pšenice, ječmen (ihned po 
vymetání, řezanka) 

- luční porost (metání trav, 
řezanka) 
- krmná kapusta (začátek 
květu, drcení) 
- jetel (na začátku květu, 
řezanka) 
- hrách, bob, peluška (plný 
květ, spodní lusky vyvinuté, 
řezanka) 
- vikev zimní, jarní (před 
květem, řezanka) 
 
 

- vojtěška, štírovník, kyselé 
trávy 
- mokřadní rostliny (vše 
řezanka) 

Zdroj: autor, 2014 
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7 LÉČIVÉ, AROMATICKÉ A KO ŘENINOVÉ ROSTLINY 
Ing. Alexandra Tauferová 

 
7. 1 ÚVOD 
 
Následující kapitola se zabývá skupinou rostlin, které se využívají k léčebným účelům, 
používají jako koření, případně poskytují aromatické látky ve významném množství. Hranice 
rozdělení rostlin na léčivé, aromatické a kořeninové (LAKR) není ostrá, zařazení 
do jednotlivých skupin záleží na způsobu převažujícího použití. Flóra střední Evropy čítá asi 
430 druhů divoce rostoucích bylin a 40 druhů stromů a keřů, které jsou zařazovány mezi 
léčivé rostliny. 
 
 
7. 1. 1 Léčivé rostliny 
 
Léčivé rostliny obsahují terapeuticky účinné látky používané ve veterinární a humánní 
medicíně, nebo v kosmetice a potravinářství. Čerstvá léčivá rostlina se využívá zřídka, častěji 
se upravuje, zejména sušením, za účelem stabilizace obsahových látek. Takto se stává 
surovinou pro výrobu léčiv, pro izolaci silic, alkaloidů, olejů aj. 
Pojmem droga se označuje usušená nebo jinak upravená léčivá rostlina, její část, popřípadě 
produkt její látkové výměny, využívaná přímo k léčení, nebo jako průmyslová surovina. 
Drogou může být ojediněle celá rostlina, produkt látkové výměny, případně části rostlin. 
 
Jednotlivé drogy se označují názvy, které jsou používané v běžné obchodní praxi: 
• cibule (bulbus), 
• kůra (cortex), 
• květ a květenství (flos), 
• listy (folium), 
• plod (fructus), 
• nať (herba), 
• kořen (radix), 
• oddenek (rhizoma), 
• semena (semen), 
• hlíza (tuber). 
 
Droga obsahuje směs chemicky a terapeuticky rozdílných látek. 
 
 
7. 1. 2 Aromatické rostliny 
 
Slouží k získávání vonných látek, především silic a kumarinů. Silice se izolují z celých 
rostlin, nebo jejich částí. K izolaci silic se používají postupy destilační (vodou a parou), 
extrakční, lisování aj. 
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7. 1. 3 Kořeninové rostliny 
 
Jsou to rostliny nebo jejich části, většinou sušené, vyznačující se obsahem aromatických 
látek, tj. látek čichově a chuťově výrazných. Jejich použitím lze upravovat chuť, vůni nebo 
vzhled potravinářských výrobků. 
 
 
7. 2 MOŽNOSTI VYUŽITÍ LAKR 
 
 
7. 2. 1 Farmacie 
 
Zde se jedná o oficinální (lékopisné) drogy, které jsou definovány v Českém lékopisu a dále 
podle Zákona o léčivech. Za léčivo jsou považovány pouze ty rostliny a jejich části, popř. 
látky, které mají prokazatelný preventivní nebo léčivý účinek. V ČR farmaceutický průmysl 
zpracovává cca 240 druhů LAKR. 
 
 
7. 2. 2 Kosmetika 
 
Léčivé rostliny obsahují vonné látky, mezi které patří především silice (dříve éterické oleje) 
a kumariny. Dále jsou významným zdrojem olejů a bílkovin. Využívají se rovněž 
v parfumerii. 
 
 
7. 2. 3 Potravinářství 
 
U léčivých rostlin prodávaných jako potraviny je zohledněn fakt, že u nich převažují chuťové 
a vonné požitky nad léčivými účinky a jejich zpracování a distribuce probíhají tudíž 
v legislativně a prakticky volnějším režimu. Platná legislativa uvádí seznam léčivých rostlin, 
které jsou použitelné jako hlavní surovina s podílem až 100 % (27 druhů), druhá skupina 
léčivek, které mohou být použity ve směsi v množství do max. 30 % (cca 38 druhů) 
a poslední skupina s použitelností maximálně do 5 % složení čajové směsi (cca 105 druhů). 
S renesancí používání léčivých rostlin se obrovským tempem rozšiřuje nabídka čajových 
produktů a doplňků stravy na bylinné bázi. Kromě obvyklých produktů se využívají aromata 
a vonné látky, které se získávají lisováním, extrakcí, luhováním nebo destilací vodní parou. 
Velká část léčivých rostlin v potravinářství se využívá pro výrobu nápojů, v lihovarnictví, 
vinařství, ve výrobě likérů. 
 
 
7. 2. 4 Biologická ochrana rostlin 
 
LAKR se mohou použít i k biologické ochraně rostlin, především v podmínkách 
ekologického způsobu pěstování. Možnosti použití zahrnují pěstování ve smíšených kulturách 
a alelopatické působení LAKR, použití výluhů z LAKR k posílení růstu a vývoje rostlin, 
použití výluhů k prevenci a ochraně před chorobami a škůdci. 
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7. 3 OBSAHOVÉ LÁTKY LAKR 
 
Léčivé rostliny jsou pro člověka zajímavé svým obsahem specifických látek. Tyto látky jsou 
produkty jak primárního, tak především sekundárního metabolismu. Podle současných 
vědeckých poznatků nejsou sekundární metabolity pro existenci rostlin nezbytné. 
Část účinných látek léčivých rostlin již byla vědecky podchycena, avšak mnoho látek jej ještě 
neznámých. Izolovaná účinná látka navíc nemá účinky jako celá rostlinná droga. Léčivé 
rostliny nacházejí proto jen pomalu přístup k moderní medicíně. K nejdůležitějším 
specifickým látkám patří silice, alkaloidy, hořčiny, flavonoidy, třísloviny, glykosidy, 
saponiny, slizovité látky, hořčinové silice, minerální látky, vitamíny, kyselina křemičitá, 
kumariny, barviva a další. 
 
 
7. 3. 1 Silice 
 
Silice jsou nejdůležitější skupinou látek, charakteristické svou intenzivní chutí a vůní. 
Ve vodě jsou víceméně nerozpustné. Jedná se o kapaliny olejovité konzistence, které 
se za pokojové teploty velmi dobře odpařují, aniž po sobě zanechávají charakteristické mastné 
skvrny. Silice se v rostlině nacházejí v siličných nádržkách a kanálcích. Množství silic 
v rostlině je velmi proměnlivé s ohledem na část rostliny. Po chemické stránce mají tyto látky 
povahu terpenů a jejich derivátů. Kromě toho, že všechny mají místně dráždivé účinky, 
působí dezinfekčně. Často zlepšují trávení, působí proti plynatosti a močopudně. 
 
 
7. 3. 2 Alkaloidy 
 
Alkaloidy jsou často velmi komplikované chemické sloučeniny s charakteristickým účinkem 
na lidský organismus. Téměř všechny alkaloidy spojuje působení na centrální nervový systém 
člověka a zpravidla jsou dosti toxické. Rostliny, které obsahují alkaloidy jako hlavní účinnou 
látku by měly být přijímány jen pod lékařským dohledem. V nízkých dávkách ale mohou 
alkaloidy jako vedlejší účinná látka v synergii s jinými obsahovými látkami pozitivně ovlivnit 
léčivé účinky rostliny. Obecně působí na vzestup krevního tlaku, povzbuzují nervy a utišují 
křeče. 
 
 
7. 3. 3 Hořčiny 
 
Hořčiny jsou látky chutnající hořce. Mají různou chemickou strukturu. Podporují vylučování 
slin a žaludeční šťávy. 
 
 
7. 3. 4 Flavonoidy 
 
Flavonoidy jsou široce rozšířenou skupinou rostlinných látek. Podobají se navzájem 
chemickou strukturou a v současné době je známo přes 5000 různých flavonoidů. Nemají 
jednotný mechanismus působení. Podporují účinnost jiných látek obsažených v rostlinách. 
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7. 3. 5 Třísloviny 
 
Třísloviny bývají definovány jako bezdusíkaté látky obsažené v rostlinách, které mohou vázat 
bílkoviny a s nimi tvoří nerozpustné sloučeniny. Vytváří se tak ochranný koagulační film na 
sliznici či kůži, který zabraňuje pronikání vody a škodlivin, a tím zvyšují jejich odolnost. Mají 
také stahující účinky. 
 
 
7. 3. 6 Glykosidy 
 
Skupina glykosidů je značně rozsáhlá. Spektrum jejich působení je velmi rozmanité. Všechny 
glykosidy mají ale společné to, že mohou být štěpeny působením vody nebo enzymů.  
 
 
7. 3. 7 Saponiny 
 
Tyto mýdlovité látky zkapalňují hlen, a tím ulehčují odkašlávání. Působí jako antibiotika 
a posilují imunitu. Mají podobné složení jako glykosidy. 
 

7 .3. 8 Slizovité látky 
 
Pod pojmem slizy rozumíme uhlohydráty obsahující látky, které silně bobtnají. Zmírňují 
dráždivost, a tím napomáhají hojivému procesu. 
 
 
7. 3. 9 Minerální látky 
 
Draslík je v oblasti využití léčivých rostlin kvantitativně nejdůležitější minerální látka. 
Ve vysokých dávkách působí močopudně. Některé rostliny jsou bohaté na vápník a hořčík - 
tyto prvky jsou důležité pro optimální výživu kostí. 
 
 
7. 4 OBECNÉ ZÁSADY AGROTECHNIKY  
 
Pěstují se zejména rostliny, které se zpracovávají ve velkých objemech, a požadavky není 
možné pokrýt sběrem, mají omezený výskyt v přírodě nebo patří mezi ohrožené a chráněné 
druhy, případně ty, které jsou snadno převeditelné do kultury. Léčivé rostliny patří 
ke speciálním kulturám z hlediska nároků na úroveň agrotechniky, souvisejících s rozmanitou 
životností rostlin, sklízenou částí apod. 
 
 
7. 4. 1 Zařazení do osevního postupu 
 
Zařazení LAKR do osevního postupu je takové, aby se využily specifické vlastnosti rostlin. 
Některé se zařazují jako obilniny, okopaniny, jiné jako pícniny, případně vytrvalé rody tvoří 
samostatné hony. 
Výběr pozemku je nutné přizpůsobit teplotním, světelným a vláhovým potřebám rostlin, také 
požadavkům na půdu a obsah živin. Pro dosažení kvality obsahových látek je vhodné většinu 
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léčivých rostlin pěstovat na půdách, které jsou hluboké, propustné, s dostatkem živin a půdní 
vláhy. 
Jelikož řada LAKR vylučuje skupiny látek (nejčastěji silice), které výrazně ovlivňují růst 
a vývoj rostlin v jejich bezprostředním okolí (alelopatie), je nutné přizpůsobit složení 
společenství rostlin jejich vzájemnému inhibičnímu, případně stimulačnímu účinku. 
 
 
7. 4. 2 Příprava půdy 
 
Příprava půdy zahrnuje orbu a hnojení. Pro většinu léčivých rostlin postačí střední orba (18 –
 24 cm). Hnojení ovlivňuje výnos hmoty, částečně i množství obsahových látek a jejich 
kvalitu. Zásobní hnojení je nutné především pro víceleté kultury. Jako hnojivo je pro LAKR 
využíván chlévský hnůj, zelené hnojení, kompost a také minerální hnojiva, především 
vápenatá, případně superfosfát, síran amonný, močovina, ledek vápenatý, ledek amonný, NPK 
či draselné soli. Další možností je využití biodynamických preparátů. 
 
 
7. 4. 3 Osivo, sadba 
 
Způsob výsevu zahrnuje výsev na široko, do špetek (1 - 3 semena), do hnízd (4 - 6 semen), 
přímý výsev na povrch půdy aj. Pro rostliny citlivé na nízké teploty nebo s dlouhou vegetační 
dobou je vhodné předpěstování sadby a následné otužování sazenic větráním. 
 
 
7. 4. 4 Kultivace a závlaha 
 
Kultivace zahrnuje především vláčení na počátku vegetace, meziřádkovou kultivaci rotační 
plečkou a ruční okopávku. Kromě kypření povrchové vrstvy a odplevelování se u rostlin 
k získání kořenových drog provádí odřezávání květných stonků. 
Závlaha je potřebná v závislosti na nárocích druhu, větší nároky mají rostliny po výsevu, 
výsadbě a při regeneraci porostu. 
 
 
7. 4. 5 Ochrana rostlin 
 
Porosty je potřeba chránit jednak před škodlivým narušením nebo zpomalením normálních 
životních procesů rostliny vlivem abiotických faktorů, např. poškození sadby slunečním 
zářením nebo nízkými teplotami a také před chorobami způsobenými patogenními organismy 
(viry, fytoplazmy, bakterie, houby aj.) a škůdci.  
Ochrana před bakteriózami spočívá zejména v prevenci - nepřehnojování kultur a snížení 
vlhkosti. 
Ochrana před mykózami, které jsou nejrozšířenějšími chorobami, tkví v aplikaci 
registrovaných ochranných přípravků. Ochranná opatření před virózami jsou spíše nepřímá, 
zahrnují zejména likvidaci přenašečů (třásenky), likvidaci plevelných rostlin a použití 
kvalitního osiva. 
Škůdci spolu s houbovými patogeny jsou nejdůležitější z hlediska způsobených škod na 
porostech a na snížení kvality drog. K ochraně se používají registrované přípravky, případně 
přirození hmyzí nepřátelé. 
Ochranou před zaplevelením je střídání plodin, výběr vhodného stanoviště, příprava půdy, 
hnojení, kvalitní osivo, herbicidy či mechanická likvidace plevelů. 
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7. 4. 6 Sklizeň 
 
Termín sklizně je limitujícím faktorem určujícím množství a kvalitu drogy. Je rozhodující 
z hlediska fyziologických změn v rostlině, které v závislosti na fázi ontogeneze vedou 
ke zvýšení, nebo k poklesu obsahu účinných látek. 
Sklizeň probíhá v závislosti na druhu ručně nebo pomocí mechanizace. Květové drogy 
se až na výjimky sklízejí výhradně ručně. Častá je i dvoufázová sklizeň.  
K mechanizované sklizni se využívají běžné sklízecí stroje na zelenou píci, žací lišty aj. 
Pro efektivní průběh sklizně a sušení je dobré, aby byl sběrný koš v pravidelných a krátkých 
časových odstupech vyprázdňován. Velikost je vhodné přizpůsobit kapacitě sušárny 
a vzdálenosti pole od sušárny tak, aby byly optimálně využity sušící i transportní kapacity. 
Sklizeň semenných léčivých a kořeninových rostlin se provádí běžnými kombajny na sklizeň 
obilí, které se pouze seřídí podle velikosti sklízených semen. Sklizeň je vhodné načasovat do 
dopoledních hodin ihned po obeschnutí porostu, aby se využilo nejvyššího obsahu silic, jehož 
maximum je dosaženo u většiny druhů kolem poledne. V ranních hodinách je nejvyšší obsah 
glykosidů. Z důvodu nestejnoměrného dozrávání a vypadávání semen se porosty často 
"podtrhávají" a sklízí o trochu dříve, než nastane optimální zralosti. Předčasná sklizeň nemá 
výraznější vliv na kvalitu produktu. 
 
 
7. 5 ZPRACOVÁNÍ  
 
Pro oddělení listů od stonků a také minerálních nečistot i organických příměsí, se používá tzv. 
fukarování. Nať předřezaná na řezačce na píci nebo obdobném zařízení o velikosti řezanky 3 - 
5 cm se přivádí do kanálu vzduchové třídičky, kde jsou proudem vzduchu unášeny lehčí části 
do větší vzdálenosti (listy) než těžší částečky (stonky a minerální příměsi a nečistoty). 
Pro třídění lze používat otevřenou separační linku, která se hodí zejména k oddělení listů 
za čerstva. Pro řezání suroviny před vlastním fukarováním lze použít běžně dostupné nožové 
řezačky na píci. Běžným zařízením u větších zpracovatelů je uzavřená čistící soustava 
s cyklonem, která je vhodná jen pro suché suroviny. 
Nešetrným zpracováním (tlakem při transportu a při průchodu řezačkou) dochází 
k nevratnému poškození zejména listů otlakem, k jejich barevné změně anebo úplnému 
zčernání, po kterém má droga pouze omezené možnosti využití, pro produkty 
v nepotravinářské kvalitě (vonné polštářky, průmyslové zpracování extrakcí, destilací). 
 
 
7. 6 STABILIZACE OBSAHOVÝCH LÁTEK  
 
V případě, že se neprovádí destilace čerstvého rostlinného materiálu přímo na stanovišti, nebo 
ve výrobních halách, je nutné snížit nebo zastavit činnost enzymů (oxidáz) stabilizací pomocí: 
 
• zvýšených teplot nad 60 ˚C - používají se suché nebo vlhké stabilizační technologie, 
• odvodňování (absorpce vlhkosti pomocí mléčného cukru), 
• zmrazení, 
• lyofilizace (mrazové sublimace), 
• stabilizace enzymatickými jedy (NaCl, KCN, etanol), 
• mléčného kvašení (silážování), 
• snížení vlhkosti sušením na 15 – 20 %. 
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7. 6. 1 Sušení 
 
Nejčastějším způsobem stabilizace obsahových látek LAKR je sušení - rychlé a šetrné 
odstranění vody zpravidla vyššími teplotami, jejichž optimum závisí na povaze hlavních 
obsahových látek.  
Rostliny s obsahem silic se suší teplotami do 42 ˚C, rostliny s obsahem glykosidů do 50 ˚C, 
s obsahem slizů či alkaloidů do 65 ˚C. Poměr hmotnosti suroviny před a po usušení se nazývá 
sesychacím poměrem. Udává se v celých číslech. 
Sušení musí proběhnout maximálně rychle a efektivně tak, aby si výsledný produkt udržel 
přirozenou barvu a vysoký obsah specifických látek. Podmínkou úspěšného sušení 
je i zajištění nepřístupu světla. Pouze některé druhy kořenových a naťových drog je možné 
sušit na přímém slunci. 
 
Sušení může probíhat: 
• přirozeným odparem, 
• v technických zařízeních s umělým zdrojem tepla. 
 
 
7. 6. 1. 1 Sušení přirozeným odparem 
 
Nejjednodušším typem je lísková sušárna, která se nejčastěji používá u malých pěstitelů 
a zahrádkářů. Podmínkou pro kvalitní sušení je stín, proudění vzduchu a čisté prostředí. Tento 
způsob sušení má omezené možnosti zejména v případě chladného a deštivého počasí. 
Sklizené části rostlin jsou zavěšeny nebo rozprostřeny na lískách opatřených rámy. Regál 
i rámy jsou nejčastěji zhotoveny ze dřeva a do rámů se napíná síť. Jednotlivé rámy by měly 
mít nad sebou mezeru minimálně 20 – 30 cm. Vrstva rostlinného materiálu bez obracení by 
měla být maximálně 3 – 10 cm podle druhu rostliny. Vyšší vrstvy je potřeba obracet. Tento 
typ sušárny lze doplnit o ventilátor nebo malý zdroj tepla. Nevýhodou je, že nelze regulovat 
teplotu sušení při dlouhotrvajících tropických dnech, kdy může teplota snadno převýšit 
i 50 ˚C.  
 
 
7. 6. 1. 2 Sušení v technických zařízeních 
 
Jedná se o sušení v speciálních zařízeních, kde se k ohřevu nejčastěji používají fosilní paliva 
(plyn, dřevo, elektřina, uhlí, nafta) nebo pracují v kombinaci s obnovitelnými zdroji 
(např. rekuperace, solární ohřev, spalování rostlinných odpadů). Součástí sušárny je ventilátor 
pro nucený oběh vzduchu. Podle konstrukce mohou být sušárny komorové, roštové, skříňové, 
pásové a jiné. 
 
 
7. 7 SKLADOVÁNÍ  
 
Podmínky skladování drog: 
• relativní vzdušná vlhkost ve skladech do 65 %, 
• teplota do 18 ˚C, optimum 5 – 10 ˚C, 
• vzdušné, zastíněné a čisté prostory. 
 
Ve všech prostorách, kde se hromadí organický prach, jako jsou zbytky léčivých rostlin 
vznikající při zpracování a po něm, hrozí velké potenciální nebezpečí rozmnožování nejen 
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hmyzích škůdců, ale i mikrobů a plísní. Pro sklady se jeví jako vhodné omyvatelné betonové 
podlahy a kovové regály. Ve skladu je třeba pravidelně rozvěšovat feromonové lepové pásy, 
případně použít další opatření, které mohou zahrnovat preventivní bariérový postřik 
pro zamezení vniku lezoucího hmyzu, požerové nástrahy s lepovým pásem na podlahách 
či prostředek biologické ochrany - mikroskopický hmyz dravá vosička, která klade vajíčka 
do vajíček zavíječů a tím je usmrtí. 
Expirační lhůta drog je 12 – 24 měsíců. Vhodnými obalovými materiály jsou jutové 
a papírové pytle, žoky, papírové krabice, pytle s PVC vložkou nebo igelitové obaly. Druhy 
s velkou hygroskopicitou nebo s extrémní náchylností ke kontaminaci skladištními škůdci 
bývají baleny do neprodyšných materiálů, nejčastěji do plastových pytlů nebo plastových 
sudů.  
Drogy se upravují nejčastěji řezáním, rozdělují se podle způsobu úpravy a stupně rozdrobnění 
na řezané, drcené a mleté. 
 
 
7. 8 SITUACE V PĚSTOVÁNÍ LAKR  VE SVĚTĚ A V ČR  
 
 
7. 8. 1 Situace v pěstování LAKR ve světě 
 
Dle nejnovějších odhadů je jako léčivých světově využíváno přes 50 000 rostlinných druhů 
z celkového počtu 422 000 rostlinných druhů. Na celém světě se pak obchoduje přibližně 
s 2500 druhy LAKR, přes 4000 druhů patří mezi ohrožené. V rámci jednotlivých zemí 
zastávají nejvýznamnější místa Čína, USA, Německo a Indie. Celosvětově 
je nejvýznamnějším obchodním celkem Evropa. V EU se jako léčivých, aromatických 
a kořeninových rostlin používá asi 2000 druhů, z toho ve Francii cca 900 druhů, v Německu 
1500 druhů, v Maďarsku 270 druhů, v České republice 300 druhů. 
 
 
7. 8. 2 Situace v pěstování a sběru LAKR v ČR  
 
Mezi nejvíce pěstované LAKR patří jako v předešlých letech především kmín, koriandr, 
heřmánek, meduňka, máta, saturejka, anýz, levandule, v rámci zeleniny pak také čerstvá nať 
(zelené koření) kopru, máty, koriandru apod. Mezi nejvýznamnější komodity v ČR v rámci 
pěstovaných LAKR stále patří ostropestřec, kmín, námel a makovina. 
Rozsah pěstování LAKR je určován nestabilní situací jejich odbytu. Narůstá počet 
zpracovatelských subjektů, všeobecně roste poptávka po LAKR, pěstitelů je však nedostatek. 
Důvodem je na jedné straně především ekonomická i odborná náročnost pěstování LAKR, 
na druhé pak stagnace výkupních cen. Při zpracovávání LAKR do konečného výrobku hraje 
důležitou roli, zda jsou využívány sušené LAKR (drogy), nebo se zpracovávají meziprodukty 
(extrakty, výluhy silice apod.). 
ČR má tradici nejen v pěstování, ale i ve sběru LAKR. Ten nastupuje jako možnost 
v případech, kdy daný druh nelze z ekologických nebo ekonomických důvodů a vzhledem 
ke značným specifickým nárokům pěstovat v monokultuře. Sběr v posledních letech stagnuje 
a zůstává aktivní především v místech tradice. U mnoha významných rostlinných druhů 
je sběr jediným, i když ohroženým způsobem získání. Podstatné při sběru je dokonalá znalost 
sbíraných rostlin, problematickou však zůstává kvalita usušené drogy. Důležitá je také 
udržitelnost výskytu sbíraného rostlinného druhu v přírodě. V ČR patří mezi nejvíce sbírané 
rostliny tradičně šípek, list břízy bělokoré, nať třezalky tečkované a kopřivy dvoudomé, květ 
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lípy srdčité a černého bezu, nať řepíku lékařského a přesličky rolní, list maliníku a ostružiníku 
a mnoho dalších – celkem okolo 70 druhů nakupovaných léčivých rostlin. 
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8 SPECIÁLNÍ PLODINY 
Ing. Alexandra Tauferová 

 
Do skupiny speciálních plodin jsou obvykle zařazovány plodiny, které se svým způsobem 
pěstování a využití liší od ostatních plodin. Kromě vinné révy a chmele se takto často 
označují také léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, ovoce a zelenina či technické plodiny, 
kterými se ale zabývají samostatné kapitoly těchto skript. Tato kapitola se tedy zabývá pouze 
třemi speciálními plodinami – révou vinnou a chmelem, které patří mezi trvalé kultury 
a technickou plodinou tabákem. 
 
 
8. 1 RÉVA VINNÁ  
 
Podle zákona o vinohradnictví a vinařství se pod pojmem vinohradnictví rozumí pěstování 
révy vinné na vinici, výroba podnožové révy, roubů, révových sazenic, výsadba a ošetřování 
vinic a sklizeň hroznů. Révou vinnou se rozumí odrůdy rodu Vitis registrované ve Státní 
odrůdové knize jako odrůdy moštové nebo odrůdy stolní. Podnožovou révu tvoří odrůdy révy 
registrované ve Státní odrůdové knize jako podnož pro révu vinnou, používané jako podnože 
pro vypěstování révových sazenic. 
 
Jednotlivé rostliny tvoří tzv. vinné hlavy. Vinná hlava se skládá z následujících částí: 
 
• Kořen – kořenový systém, v Evropě vždy podléhá roubování. 
• Kmen (jinak stařina, kmínek) – ta část révy, která vyrůstá z kořenů. Z kmínku vyrůstají 

tažně, stará kůra na něm je borka. Na kmeni se provádí řez. 
• Čípek – místo, odkud vyraší nový zelený výhonek révy 
• Tažeň – dlouhé jednoročné plodonosné dřevo vedené z kmene vinné révy. Jedná 

se o loňský šlahoun révy. 
• Letorosty – plodonosné jednoleté dřevo vyrůstající kolmo z tažně. 
• Úponek – jeho pomocí se réva uchycuje. 
• Fazoch – zálistek. 
• Květenství – hrozen. Hrozen je tvořen stopkami, které se nazývají třapiny a bobulemi. 

Bobule se skládá z dužniny, peciček a slupky, které se říká matolina. 
 
 
8. 1. 1 Zásady agrotechniky révy vinné 
 
 
8. 1. 1. 1 Výběr stanoviště 
 
Výběr ploch pro pěstování révy vinné ve větším rozsahu závisí na vinařských obcích 
zařazených do vinařských regionů a oblastí. Jejich seznam je uveden v prováděcí vyhlášce 
k zákonu o vinohradnictví a vinařství. Neznamená to, že v obcích, které ve vyhlášce 
vyjmenované nejsou, není možné révu vinnou pěstovat, nicméně vyrobené víno nelze uvádět 
do oběhu jako víno jakostní odrůdové nebo s přívlastkem. 
Réva vinná patří mezi rostliny výrazně teplomilné a světlomilné. Pro zdárný růst a plodnost 
moštových odrůd je potřebná suma aktivních teplot nejméně 2300 – 2500 ˚C. Stolní odrůdy 
jsou náročnější a vyžadují sumu aktivních teplot až 3000 ˚C. Suma aktivních teplot stanoviště 
je součet všech průměrných denních teplot rovných 10 ˚C a vyšších než 10 ˚C. V severních 
vinohradnických oblastech, do kterých se řadí všechny vinařské oblasti naší republiky, 
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se vinice zakládají na svazích. Jen v teplých oblastech je možné riskovat malé výsadby také 
v rovinných polohách, jelikož zde mrazy ničí nebo poškozují pupeny révy vinné mnohem 
častěji než na svazích. Nejvhodnější jsou svahy orientované na jih, svahy severní jsou 
v našich klimatických podmínkách naprosto nevhodné. Minimální množství atmosférických 
srážek pro pěstování révy vinné je 300 mm, optimum 600 – 800 mm za rok. V našich 
vinařských oblastech se vinice vysazují v nadmořské výšce 200 – 350 m.  
Pro založení vinice jsou nejvhodnější plochy s hlinitopísčitou půdou. Kamenité půdy patří 
mezi velmi vhodné, jelikož nad kamenitým povrchem se déle drží vyšší teplota vzduchu 
i během noci a růst plevelů je zde nižší. 
Ve vinohradnictví a vinařství je důležitým pojmem „terroir“, který označuje stanoviště 
pro pěstování se všemi faktory, které na révu vinnou v přírodních podmínkách působí. 
Nejdůležitější složky terroir tvoří geologické podloží vinice a z něho vyplývající půdní 
předpoklady, topografické parametry vinice a klima. Kombinace všech těchto vlivů pak 
v hroznech a následně i ve víně vytváří charakteristické vlastnosti. 
 
 
8. 1. 1. 2 Příprava půdy před výsadbou révy vinné 
 
Příprava půdy spočívá v úpravě půdní reakce, ve vytvoření základní hladiny živin 
a ve zvýšení obsahu organického podílu půdy. Začíná nejméně 2 roky před vlastní výsadbou. 
Pro úpravu organického podílu půdy se používá chlévský hnůj nebo kompost z chlévského 
hnoje. Biologická činnost půd se upravuje také pěstováním zeleného hnojení. 
 
 
8. 1. 1. 3 Výsadba sazenic révy vinné 
 
Sazenice révy vinné se skládají ze dvou částí. Z podnože, jež je umístěná v půdě a z nadzemní 
části, kterou tvoří ušlechtilá odrůda. Výsadba se dělá ve sponu především s ohledem 
na mechanizaci, která se v podniku bude používat, a na typ vína, který by měl být vyráběn. 
Pro výsadbu se používají sázecí stroje, hydrovrty nebo speciální jamkovače. Révu vinnou lze 
vysazovat na podzim nebo na jaře. Těsně před výsadbou se na sazenici zastřihne výhon na 1 -
 2 očka, kořeny se zakrátí na šířku dlaně, sazenice se namočí přes noc do vody a příští den 
se vysazují. Nad vyčnívající část sazenice se nahrne kopeček kypré půdy. 
 
 
8. 1. 1. 4 Ošetřování révy vinné v prvním roce po výsadbě 
 
Ošetřování půdy po výsadbě spočívá v jejím udržování v kyprém a nezapleveleném stavu 
pomocí mechanizačních prostředků. Z ponechaných oček by měly na každé sazenici vyrůst 
1 – 2 letorosty. Pokud ze spících oček vyroste více letorostů, je nutné provést podlom. 
Podlomem se rozumí odstraňování letorostů na mladé sazenici tak, aby na každé sazenici 
zůstaly jen dva letorosty.  
Když letorosty dosáhnou délky 20 cm, vyvazují se pomocí motouzu k opěrnému kolíku nebo 
drátu. Na vyvazovaném letorostu se v úžlabí listů tvoří tzv. fazochy (zálistky). 
Ty se po vytvoření vylamují po celé délce letorostu. Na konci srpna až začátku října 
se odřízne vrcholová část letorostu. Tato práce se jmenuje osečkování. Zastaví se tím růst 
letorostu a dochází k hnědnutí pokožkového pletiva.  
Další práce v mladé výsadbě zahrnují odstraňování rosných kořínků, které vyrůstají 
z naroubované části sazenice, přihnojování sazenic menšími dávkami hnojiv, zavlažování, 
ochrana před poškozením houbovými chorobami, zejména perenosporou a padlím. K tomuto 
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účelu se používají postřiky organickými fungicidy. Mladé rostliny je rovněž potřeba chránit 
před okusem zvěří, a to buď ohrazením, nebo ochrannými košíky. Na podzim se k mladým 
keřům nahrne půda tak, aby byla zakryta hlava keře a první 3 – 4 internodia letorostu.  
 
 
8. 1. 1. 5 Ošetřování révy vinné ve druhém roce po výsadbě 
 
Na začátku jara se po odhrnutí půdy od keřů provede řez, kterého cílem je dále tvarovat révu 
tak, aby měla 1 hlavní letorost, ze kterého se časem vytvoří kmínek. Tento letorost se volně 
přivazuje k opěrné konstrukci zhotovené v předchozí zimě. Slabé keře se opět ošetří jako 
v prvním roce. Tak jako v prvním roce odstraňují se rosné kořínky, kypří se půda, případně se 
slabě rostoucí keře zalévají. Na jaře se kolem keřů přihnojuje dusíkatým hnojivem, později 
kombinovanými hnojivy. Nezbytnou je ochrana před houbovými chorobami, dále se opět 
i ve druhém roce vylamují fazochy a v první polovině srpna dělá osečkování. Na podzim je 
vhodné hnojení chlévským hnojem a minerálními hnojivy v meziřadí, na ochranu před 
silnými mrazy se hlavy keřů přikrytí půdou. 
 
 
8. 1. 1. 6 Vedení a řez révy vinné 
 
Vedením révy vinné se rozumí tvarování starého dřeva, každoroční zakracování dřeva řezem, 
popřípadě odstraňování jednoletých výhonů řezem. Cílem řezu je tedy úprava rostliny 
do optimálního tvaru tak, aby plodila s dobrými výnosy a plody byly ideálně osluněny. 
Důležitým faktorem je i snadná dostupnost plodů při ručním nebo strojovém sběru. Proto 
se dnes nejčastěji používá řez, který rostlině umožňuje pnout se po horizontálních drátech. 
Při řezu keřů je nutno brát do úvahy také zatížení keřů. Zatížení keřů je termín pro množství 
ponechaných oček na keřích při řezu. Když keře příliš přetížíme očky, nejenže se snižuje 
cukernatost hroznů, ale také růst letorostů – zhorší se lignifikace a jejich celkové vyzrání.  
Existuje velký počet různých způsobů vedení a řezu. Z vinné hlavy jsou však nejčastěji 
vyvedeny dva tažně, které se pnou horizontálně po drátech. Z tažňů rostou kolmo nahoru 
letorosty. Obvykle se na jednom tažni ponechává 4 – 6 letorostů. 
Nejvhodnější doba pro zimní řez je od druhé poloviny února do konce března. Po vyvázání 
tažňů je vhodné vinici ošetřit postřikem proti plstnatosti a kadeřavosti. 
 
 
8. 1. 1. 7 Ošetřování keřů v době vegetace 
 
Potřebné zásahy zahrnují odstraňování rosných kořenů, podlom nadbytečných letorostů, 
zastrkování letorostů do dvoudrátí konstrukce, odstraňování fazoch a osečkování letorostů 
z důvodu zajištění vyzrání pro přezimování. Důležitou součástí ošetřování keřů v době 
vegetace je jejich ochrana proti chorobám a škůdcům. Mezi škůdce révy vinné patří roztoči, 
kteří jsou původci tzv. kadeřavosti, případně plstnatosti listů révy vinné. Dalšími škůdci jsou 
housenky drobných motýlů obaleče jednopásého a mramorového. Mezi houbové choroby 
zřídka se vyskytující u révy vinné patří černá skvrnitost a červená spála. Další nebezpečnou 
houbovou chorobou je padlí révové. K hospodářsky nejvýznamnějším chorobám révy vinné 
patří perenospora, v důsledku které se objevují na listech olejové skvrny světle zelené 
až nažloutlé barvy. Tyto skvrny se později pokrývají bílým povlakem, hnědnou a zasychají. 
Hnědnou a postupně odumírají i květenství nebo později bobule i celé části hroznů. 
Z virových onemocnění se u nás nejčastěji vyskytuje svinutka, roncet a vrásčitost dřeva. 
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Kromě ochrany proti chorobám a škůdcům je nezbytné také pravidelné doplňování živin 
odebíraných každoročně úrodou. 
 
 
8. 1. 1. 8 Ošetřování půdy ve vinicích 
 
Tradiční způsob ošetřování půdy ve vinicích spočívá v udržování černého úhoru. Zničení 
plevelů se docílí mělkým kypřením a herbicidy. V integrovaném nebo organickém 
vinohradnictví se místo černého úhoru používá zatravnění. Tráva se seče podle potřeby 
a používá k mulčování v meziřadí. Další možností vedle zatrávnění je pravidelné sečení 
plevelů. 
 
 
8. 1. 1. 9 Sklizeň hroznů 
 
Hlavním kritériem určení doby sklizně moštových hroznů je jejich cukernatost. Pro výrobu 
stolního vína musí mít hrozny nejméně 11 stupňů cukernatosti. Pro výrobu jakostních vín 
je požadovaná cukernatost vyšší. Sběr hroznů se koná ručně ostrými nůžkami, popřípadě 
pomocí sběracích strojů se setřásajícím sběracím ústrojím různých typů. Hrozny stolních 
odrůd se sklízejí v konzumní zralosti, která má odlišné parametry v porovnání s moštovými 
hrozny. Doba sběru závisí na stavu zralosti hroznů a na dohodě s odběratelem.  
 
 
8. 1. 2 Chemické složení a nutriční hodnota hroznů 
 
Chemické složení hroznů je poměrně rozmanité a proměnlivé v závislosti na odrůdě, půdních 
a klimatických podmínkách i termínu sklizně. Obsah vody v hroznech výrazně závisí na 
množství a termínu srážek, případně na používání závlahy. Pohybuje se kolem 80 %. Hlavní 
cukry  jsou zastoupené glukózou a fruktózou. Sacharóza se nachází v hroznech pouze 
v minimálním množství a v závislosti na odrůdě. Obsah cukrů je proměnlivý podle odrůdy 
a stupně zralosti hroznů. Pektiny jsou u stolních hroznů velmi významné, i když se vyskytují 
v malém množství (0,30 – 1,31 %). Nacházejí se především ve slupce bobulí. Pozitivně 
ovlivňují transportabilitu hroznů a jejich skladování. Obsah pektinů je opět odrůdovou 
vlastností. Organické kyseliny jsou představované především kyselinami vinnou a jablečnou. 
Co se týče obsahu minerálních látek, v hroznech jsou důležité především kationty draslíku, 
vápníku, hořčíku a sodíku. Jako všechny druhy ovoce představují i hrozny révy vinné 
významný zdroj vitamínů. Hrozny obsahují větší množství vitamínů rozpustných ve vodě než 
v tucích. Nejvýznamnější je vitamin C, jehož obsah v hroznech je vyšší než v jablkách, 
hruškách, broskvích a řadě dalších ovocných plodů. V hroznech jsou obsažené rovněž 
dusíkaté látky představované bílkovinami, aminokyselinami, amonným a nitrátovým 
dusíkem. Nacházejí se především ve slupce a semenech. Ze zdravotního pohledu mají velký 
význam fenolické látky s antioxidační aktivitou obsažené v hroznech. Nacházejí se zejména 
ve slupce a v semenech. Nejdůležitější skupinou fenolických látek v hroznech jsou stilbeny, 
z nichž nejvýznamnější je resveratrol, vyskytující se ve slupce a v semenech. Působení 
resveratrolu má u člověka vliv na snížení kardiovaskulárních onemocnění a působí 
preventivně proti nádorovým onemocněním, Alzheimerově chorobě a také jako regulátor 
imunitního systému. 
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8. 1. 3 Vinařské oblasti v ČR 
 
V České republice je 377 vinařských obcí a v nich hospodaří na vinicích přes 19 000 pěstitelů 
vinné révy. Celková výměra obhospodařovaných vinic je přes 18 000 hektarů. Oblasti jsou 
v ČR dvě - Čechy a Morava. Podoblastí je celkem šest. Vinařská oblast Čechy se dělí na dvě 
podoblasti - Litoměrickou a Mělnickou, vinařská oblast Morava se dělí na čtyři podoblasti: 
Velkopavlovickou, Znojemskou, Mikulovskou a Slováckou. 
 
 
8. 1. 4 Situace v pěstování révy vinné v ČR a ve světě 
 
Réva vinná (Vitis vinifera L.) je v celosvětovém měřítku ekonomicky nejvýznamnější 
plodinou. Plocha světových vinic představuje 7,66 mil. hektarů, z toho největší rozlohu 
zaujímají vinice v Evropě (57,9 %), následuje Asie (21,3 %) a Amerika (13 %). Mezi deset 
největších vinařských zemí proto patří především evropské země. Naše republika se řadí mezi 
malé vinařské země. V Evropě náleží ČR mezi severně položené vinařské oblasti s tzv. 
vinohradnictvím chladného podnebí, což je spojeno především s příznivými podmínkami 
pro zrání hroznů a vývoj aromatických a fenolických látek. Vinařské oblasti v ČR se proto 
vyznačují kvalitními podmínkami pro pěstování révy vinné. 
 
 
8. 2 CHMEL  
 
Chmel je dvouděložná rostlina patřící do čeledi konopnatých (Cannolinaceae). Je rostlinou 
dvoudomou, tj. má zvlášť rostliny samčí a samičí. Samičí rostliny vytvářejí chmelové hlávky 
(šištice). Opylení samičích rostlin je nežádoucí, neboť vede ke zhoršení kvality hlávek, samčí 
rostliny jsou v našich chmelařských oblastech karanténním plevelem. Chmel je rostlinou 
vytrvalou. Na stanovišti vytrvává 20 let (podle způsobu agrotechniky). Věková struktura 
porostů chmele je jedním z významných faktorů ovlivňující výnosovou stabilitu. Optimální 
doba obměny porostů je 10 – 12 let. Réva dorůstá do výšky 7 – 8 m. 
Chmel patří mezi naše nejintenzivnější plodiny a velmi významné exportní zemědělské 
komodity. Je důležitou technickou plodinou, pěstovanou pro sklizeň hlávek, které jsou 
nepostradatelnou surovinou pro výrobu piva. Hlávky dávají pivu charakteristickou nahořklou 
chuť a současně působí jako konzervační prostředek. České chmelařství se zaměřuje téměř 
výhradně na pěstování velmi jemných aromatických chmelů. Využití chmele mimo 
pivovarský průmysl je nepatrné a zahrnuje odvětví parfumerie a lékařství. 
 
 
8. 2. 1 Zásady agrotechniky chmele 
 
 
8. 2. 1. 1 Výběr stanoviště 
 
Chmel je jednou z nejintenzivnějších plodin, která se řadí svou potřebou živin mezi 
nejnáročnější. Pro dosažení vysokého výnosu a současně i potřebné kvality hlávek je třeba 
vybírat lokality, jejichž agroekologické podmínky co nejvíce odpovídají biologickým 
nárokům chmele na prostředí. V ČR to jsou lokality v tradičních chmelařských oblastech, 
na Žatecku, Úštěcku a Tršicku. Obecně lze uvést, že vhodné jsou všechny hluboké 
a homogenní půdy v dobrém fyzikálním, agrochemickém a biologickém stavu. Značně menší 
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životnost vykazují porosty chmele v otevřených, silně návětrných a tzv. polních polohách 
a na vysychavějších lehčích půdách.  
 
 
8. 2. 1. 2 Příprava půdy před výsadbou chmele 
 
Příprava půdy zahrnuje urovnání pozemku, hnojení (mletý vápenec, kompost, průmyslová 
hnojiva, zelené hnojení nebo hnůj) a kypření. 
 
 
8. 2. 1. 3 Výstavba konstrukce, vytyčení a vysázení chmelové sadby 
 
Maximální vzdálenost chmelových řadů je 3 m, vzdálenost rostlin ve chmelovém řadu 0,6 – 
1,1 m, výška chmelnice 7 m. 
 
Pěstování zakrslých odrůd na nízkých konstrukcích 
Pěstování chmele v tradičních konstrukcích (7 m) je investičně i pracovně velmi náročné. 
V důsledku problematického zajišťování pracovních sil na nejnáročnější operace, kterými 
jsou zavěšování a zapichování chmelovodů a zavádění rév, někteří pěstitelé spontánně 
přecházejí na pěstování chmele na nízké konstrukci (3 m), kde se tyto operace již neprovádějí. 
V současné době existují nové typy odrůd chmele - tzv. zakrslé odrůdy, které jsou 
vyšlechtěny pro pěstování na nízkých konstrukcích. Výhoda pěstování chmele v nízké 
konstrukci spočívá i v možnosti využití integrovaných (ekologičtějších) pěstebních postupů. 
Tato možnost vyplývá zejména ze snížení celkového množství použitých pesticidů v důsledku 
menší výšky chmelového porostu. 
 
 
8. 2. 1. 4 Sled pracovních operací v chmelnicích 
 
Podzim – zima 
• úklid, odstřižení zbytků rév a odstranění zbytků rostlin, 
• vláčení, prokypření a urovnání povrchu, 
• kypření, provzdušnění půdy, likvidace plevelů, příp. zapravení průmyslových hnojiv, 
• hloubkové prokypření zhutnělého podorničí, kypření meziřadí (1x za 3 – 5 let), 
• dosadba, doplnění prázdných míst ve chmelnici (1x za 5 let), 
• orba (0,18 – 0,20 m), zaorání organických hnojiv. 
 
Jaro – léto 
• příčné a podélné vláčení, urovnání povrchu, 
• řez chmele, regulace doby rašení výhonů, 
• zavěšení chmelovodičů (k rostlině 2 chmelovodiče), 
• zavádění výhonů (2 výhony na 1 vodič), 
• kypření půdy do hloubky 5 – 10 cm, odplevelení, přihnojení, 
• kontrola zavedení výhonů, oprava, 
• přiorávka (přihrnutí 0,15 cm vrstvy zeminy k rostlinám), zaklopení plevelů. 
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8. 2. 1. 5 Výživa a hnojení chmele 
 
Chmel je z hlediska výživy náročnou plodinou, jak na pestrost skladby, tak i na objem hnojiv. 
Hnojiva organická, vápenatá pevná, fosforečná, draselná a hořečnatá je doporučeno aplikovat 
na podzim. Hnojiva dusíkatá a kapalná naopak v průběhu vegetace. Stav živin v rostlině je 
během vegetace zjišťován metodou listové diagnostiky. Případný nedostatek živin lze rychle 
odstranit foliární aplikací vícesložkových hnojiv. Vhodná je kombinace hnojiv s doplňkovou 
kapkovou závlahou nebo ochranářskými zásahy.  
 
 
8. 2. 1. 6 Ochrana chmele proti škodlivým činitelům 
 
V současných podmínkách je účelné provádět chemickou ochranu chmele proti následujícím 
škodlivým činitelům: perenospora chmelová, mšice chmelová, sviluška chmelová 
a lalokonosec libečkový. 
 
 
8. 2. 1. 7 Sklizeň chmele 
 
Ke sklizni se přistupuje po dosažení technické zralosti, kdy jsou hlávky uzavřené, 
při zmáčknutí pružné, žlutozelené barvy s přirozeným leskem. V této době mají vysoký obsah 
lupulinu a typickou jemnou chmelovou vůni. Začátek sklizně spadá na období po 20. srpnu, 
optimální zralost se dostavuje přibližně mezi 25. – 28. srpnem. Sklizeň by měla být ukončena 
během 14 – 16 dnů. Je prováděna mechanizovaně a probíhá ve 2 fázích. 
V 1. fázi jsou chmelové rostliny odstříhávány 1,0 – 1,30 m nad zemí, strhávány ručně nebo 
pomocí strhávače umístěného na traktoru a nakládány na chmelové návěsy, které je dopraví 
k stacionárním česacím strojům. Dovážené rostliny musí být čerstvé a nezavadlé. Ve 2. fázi se 
na stacionárním česacím stroji oddělují hlávky od ostatních částí rostliny, odpad listů a rév je 
odvážen ke kompostování. Správné seřízení česacího stroje omezuje poškození hlávek, 
zmenšuje podíl příměsí a snižuje ztráty při česání. 
 
 
8. 2. 2 Sušení chmele 
 
Očesané hlávky o vlhkosti 76 – 82 % intenzivně dýchají, zvyšují teplotu a hrozí nebezpečí 
zapaření až znehodnocení (ztráta lesku, změna odstínu barvy, celkové snížení kvality). Proto 
musí být urychleně dopraveny na sušárnu. Interval mezi česáním a sušením nemá překročit 
2 hodiny, jinak je nutné zajistit jejich provzdušňování.  
 
 
8. 2. 3 Zpracování chmele 
 
Sklizený chmel obsahuje 75 % vody, po sklizni se musí uměle dosušit při nízkých teplotách 
(45 – 50 °C) na obsah 10 – 11 % vody a následně klimatizovat. Klimatizovaný chmel 
se v žocích dodává k dalšímu zpracování. Získává se z něj chmelový prášek, granulovaný 
chmel a chmelový extrakt. 
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8. 2. 4 Chemické složení chmelových hlávek 
 
Nejdůležitější složku chmele tvoří skupina účinných látek uplatňujících se při výrobě piva: 
chmelové pryskyřice, chmelové silice a třísloviny. Chmelové pryskyřice jsou technologicky 
nejdůležitější složkou chmele dodávající pivu hořkost a obsahují alfa hořké kyseliny 
(humulony), beta hořké kyseliny (lupulony) a nespecifické měkké pryskyřice (resupony). 
Chmelové třísloviny jsou ve vodě rozpustné, reaktivnější, a tím méně stálé. Svou snadnější 
oxidovatelností chrání chmelové pryskyřice před oxidací a tvorbou komplexů. Uplatňují se 
jako stabilizační činidlo. 
Chmelové silice udělují pivu charakteristickou chuť a vůni. Na celkový obsah silic má vliv 
počasí, zralost a manipulace při česání. 
 
 
8. 2. 5 Situace v pěstování chmele v ČR a ve světě 
 
Výměra chmele v roce 2012 v ČR tvořila 9,4 % světové plochy. ČR tak zaujímá třetí místo 
mezi světovými pěstiteli chmele po Německu (36,7 % světové plochy) a USA (27,7 % 
světové plochy). Na čtvrtém místě je se svojí pěstitelskou plochou Čína (7,7 % světové 
plochy). Nejrozšířenější odrůdou v ČR je a do budoucna bezpochyby zůstane Žatecký 
poloraný červeňák (ŽPČ), který se v současné době pěstuje v několika klonech, které se liší 
částečně v obsahu alfa hořkých kyselin, ale skladba chmelových pryskyřic i silic je jako celek 
stejná. ŽPČ je pokládán za nejstarší odrůdovou skupinu kulturního evropského chmele. 
V rámci ušlechtilých, jemných světových odrůd chmele zaujímá výsadní postavení, a proto je 
považován za světový standard jakosti, jehož příčiny spočívají v již zmíněné ušlechtilosti, 
dané jak jeho genetickým základem, tak zvláštností a nenapodobitelností agroekologických 
pěstebních podmínek českých chmelařských oblastí, zejména Žatecka. Vynikající pivovarské 
vlastnosti ŽPČ byly využity i při šlechtění nových českých odrůd chmele hybridního původu 
(např. Bor, Sládek, Premiant, Agnus). České republice se u chmele jako první zemi EU 
podařilo zaregistrovat zeměpisnou ochrannou známku EU chráněné označení původu Žatecký 
chmel. 
 
 
8. 3 TABÁK  
 
Tabák je rostlina z rodu Nicotianae, který je charakteristický vysokým obsahem nikotinu 
v celých rostlinách, včetně kořene. Nikotin není alkaloidem specifickým pro rod Nicotianae, 
vyskytuje se v celé řadě dalších rostlin, v rostlinách rodu Nicotianae je ho ale nejvíce.  
Je to jednoletá, v tropech i víceletá bylina vysoká 0,3 – 3 m, žláznatě chlupatá a mělce 
kořenící. Květy tabáku mají zvonkovitý zelený kalich s bílou nebo růžovou až karmínovou 
pěticípou korunou, plodem jsou dvoupouzdré tobolky s velkým počtem drobných semen, 10x 
menších než semena máku.  
 
Existují různé odrůdy, které se liší: 
• barvou listů (žluté, zelené a přechodné typy), 
• velikostí listů (velkolisté a malolisté odrůdy), 
• intenzitou růstu (vysokokmenné, růžicové a polokmenné). 
 
Tabák patří mezi rostliny, které nazýváme eurytopy, protože se velmi dobře přizpůsobí 
podmínkám stanoviště, někdy i značně odlišným od původních. Je to dáno mimo jiné tím, že 
má krátkou vegetační dobu. Při těžkých životních podmínkách přechází do stavu strnulosti, 
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kdy přestává růst a setrvává v daném stádiu vývoje. Po zlepšení podmínek má schopnost 
obnovit růst a dokonce dozrávající listy se mohou opět zazelenat. Z výrobního hlediska, kdy 
je rozhodující jakost tabákových listů, však můžeme tabák označit za teplomilnou rostlinu. 
Kvalitní tabák pro výrobu cigaret nebo doutníků se tedy vypěstuje jen v přesně vymezených 
půdních a klimatických podmínkách, které závisí na druhu tabáku. Obecně tabák pro svůj 
ideální růst vyžaduje teplé prostředí 25 – 30 °C, proto se mu daří na teplých a slunných 
stanovištích se střední roční teplotou nad 15 °C a průměrnými ročními srážkami 650 mm. 
Tyto podmínky jsou především v tropických a subtropických pásmech. 
 
 
8. 3. 1 Využití tabáku 
 
Z hlediska hospodářského hodnotíme tabák jako důležitou surovinu pro průmyslové 
zpracování. Tabák poskytuje průmyslu nejen listy, ale i semena a stvoly. Tabákové listy jsou 
surovinou pro tabákový průmysl, ale jsou zároveň důležitou surovinou pro chemický průmysl. 
Z listů se vyrábí nikotin, anabasin, kyselina jablečná, kyselina citrónová a chlorofyl. 
Tyto výrobky se mohou vyrábět z různých tabákových odpadů nebo z celých listů speciálně 
pěstovaných odrůd. Tabákové květy jsou důležitou surovinou pro získání vonných látek pro 
kosmetický průmysl (odrůdy Nicotiana affinis a Nicotiana sandereae). Tabákové semeno se 
lisuje a vylisovaný olej je výchozí surovinou laků a fermeží, ale po úpravě se dají 
i konzumovat. Zbytky semen po lisování jsou dobrým krmivem pro zemědělská zvířata. 
Stvol je surovinou pro výrobu celulózy nebo může sloužit jako topivo. 
Cigarety tvoří 92 % celkové hodnoty všech tabákových produktů na světovém trhu.  
 
 
8. 3. 2 Pěstované odrůdy tabáku k průmyslovému využití 
 
Z početné řady druhů tabáků se k výrobě tabákových výrobků hodí jen dva druhy, a to 
Nicotiana tabacum a Nicotiana rustica. 
 
 
8. 3. 2. 1 Nicotiana rustica 
 
Nicotiana rustica nemá pro tabákový průmysl velký význam. Především se používá k výrobě 
tabákové směsi do vodních dýmek, k výrobě cigaretových směsí v některých zemích v Asii 
a k výrobě žvýkacího tabáku. Rostlina se využívá rovněž k výrobě alkaloidů nikotinu, 
anabasinu a kyselin citrónové a jablečné v Africe a Brazílii. 
 
 
8. 3. 2. 2 Nicotiana tabacum 
 
Z Nicotiana tabacum bylo dlouholetým šlechtěním vypěstováno několik set odrůd. Každá 
odrůda má charakteristické vlastnosti, které jsou důležité z hlediska jejího použití. Jednotlivé 
odrůdy se odlišují vlastnostmi a znaky listů. Jsou různé velikosti, barvy a tvaru. Liší se 
i obsahem chemických látek, podmínkami růstu a většinou mají název podle oblasti, kde se 
pěstují nebo byly vyšlechtěny. U tohoto tabáku se používá výraz „typ“ tabáku, který zahrnuje 
tabáky s určitými specifickými charakteristickými a úzce příbuznými vlastnostmi.  
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8. 3. 3 Zásady agrotechniky tabáku 
 
Semeno tabákové rostliny se vysévá nejprve do pařeniště a skleníku. K dosažení jednotného 
porostu se používá sekačka na trávu. Rostlinky se posekají jako trávník a nechají dorůst do 
požadované velikosti (8 – 11 cm pro hlinité půdy a 10 – 15 cm pro písčité půdy). Po 35 – 40 
dnech se vysazují do vyhřáté půdy na plantážích. Když rostlina sílí a roste do výšky, objevují 
se první odnože, které se odstraňují. 
V průběhu růstu se provádí u viržinského tabáku a u orientálních tabáků pěstovaných 
v horských podmínkách odstraňování květů, aby se rostlina nevysilovala. Některé speciální 
odrůdy určené k výrobě krycího listu doutníků se pěstují pod mušelínovými sítěmi 
zavěšenými na dřevěných tyčích, které rostlinu chrání před slunečním svitem. Tento postup 
zaručuje, že listy příliš nezesílí. Ochrana před slunečním svitem je buď trvalá, nebo se provádí 
tak, že se periodicky tyto rostliny zakrývají a zase odkrývají. Tato ochrana způsobí, že listy 
jsou hladké a ne příliš olejnaté. Růst je podmíněn dobrým ošetřováním a dostatkem vláhy. 
Růst od výsadby na plantáži až po sklizeň trvá okolo 75 – 100 dní podle odrůdy a během této 
doby je každá rostlina zkontrolována a ošetřena více než 100x. 
Tabák, přestože obsahuje jedovatý alkaloid nikotin, je ohrožován velkým množstvím škůdců 
a chorob. Škody způsobené těmito škůdci a chorobami jsou velké, i když se vyskytují 
periodicky. K ochraně tabáku se na poli ve velkém rozsahu používají pesticidy. Jednou 
z hlavních podmínek dobrého zdravotního stavu je zabezpečení optimálních růstových 
podmínek. Rovněž jsou šlechtěny nové odrůdy, které jsou proti těmto chorobám odolné. 
 
 
8. 3. 3. 1 Sklizeň tabáku 
 
Tabákové listy dozrávají postupně. Nejdříve dozrávají listy spodní, takzvané písečné, potom 
výše položené, matečné – střední a nakonec listy vrcholové. Na samém počátku odumírání 
listů dochází ke stavu, který se označuje jako „technologická zralost listů“. Hlavním 
ukazatelem jsou vnější změny, jako například žloutnutí listů, listy se na kraji ohýbají, povrch 
se hrbolatí a dochází k pokrývání pryskyřičnými extrakty, které příjemně voní. Dokud se listy 
nefermentují a nevyzrají, nemají charakteristickou barvu, vůni, ani chuť. 
Sklízí se celé rostliny, nebo jednotlivé listy. 
 
Sklizeň se provádí: 
• najednou – strojově (20 %) a nazývá se „jednorázová sklizeň“, 
• postupně – ručně (80 %), podle technologické zralosti. 
 
V případě postupného sběru listů je ke sklizni celé rostliny potřeba 4 – 5 sběrů v období 45 – 
100 dní od výsadby. Začíná se od spodní části rostliny a v každé fázi se ručně odlomí 6 – 
8 listů. Farmář listy rovná do koše. Sběr se provádí vždy ráno nebo nejpozději do 11 hodin, 
kdy je list navlhlý.  
 
 
8. 3. 4 Zpracování tabáku u pěstitele 
 
Po sklizni jsou listy napichovány jehlou do žíly a nataženy na provaz. Po zavěšení se listy 
roztáhnou, aby mezi nimi byla mezera. Některé odrůdy jsou vázány do tzv. „kytek“ po 10 – 
25 ks a zavěšují se na tyče. 
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8. 3. 4. 1 Sušení tabáku 
 
Způsoby sušení tabáku zahrnují: 
• sušení na slunci, 
• sušení vzduchem ve větraných otevřených sušárnách poblíž plantáží, 
• sušení vháněným vzduchem v neprodyšně uzavřených sušárnách s umělým vytápěním 

(35 – 75 °C). 
 
 
8. 3. 4. 2 Kontrola tabáku 
 
Každý třetí nebo čtvrtý den se provádí kontrola, zda se tabák nezahřívá, neztrácí barvu nebo 
neplesniví. Podle potřeby se provádí větrání. 
 
 
8. 3. 4. 3 Balení a výkup tabáku 
 
Po 20 – 30 dnech se provede základní třídění a tabák se balí do tzv. farmářských (selských) 
balíků podle pozice na stonku a barvy. Usušené tabákové listy od pěstitelů vykupují 
zpracovatelské firmy, které se nacházejí na území daného státu. Až na malé výjimky sušené 
listy nepřekračují státní hranice. 
 
 
8. 3. 5 Chemické složení tabáku 
 
Zejména v listech je obsažen alkaloid nikotin . Obsah nikotinu závisí na druhu tabáku, 
stanovišti, kultuře a dalších podmínkách. V Nicotiana tabacum se pohybuje v rozmezí 0,6 – 6 
% a v Nicotiana rustica 10 % i více. Okraje listů obsahují 65 % z celkového obsahu nikotinu 
v rostlině. 
Dále obsahuje alkaloidy anabasin, nornikotin, nikotellin, nikotimin, pyroli din,                 
n-methylpyrolidin.  Vedle toho jsou přítomny uhlohyvodíky (cukry, dextriny, škroby, 
celulóza), bílkoviny, organické kyseliny (jablečná, citrónová, šťavelová a v menší míře 
jantarová, vinná, fumarová, mléčná, mravenčí, máselná a další), pryskyřice, silice, vosky, 
glykosidy, enzymy, polyfenoly, aminokyseliny, barviva (chlorofyl, karoten) atd. Semena 
obsahují 37 – 45 % tuku, 23 – 28 % bílkovin, 2,6 – 3 % fytinu.  
Vylisovaný olej ze semen obsahuje kyselinu linoleovou (70,6 %), kyselinu olejovou (17,1 
%), kyselinu palmitovou (7,9 %), kyselinu stearovou (3,1 %) a další mastné kyseliny (1,3 
%). Po vylisování oleje pokrutiny obsahují 3 – 5 % dusíku a 2 – 6 % uhlovodíků. 
 
 
8. 3. 6 Situace v pěstování tabáku ve světě 

 

Tabák je pěstován ve více než 125 zemích světa na ploše větší než 4 miliony hektarů. Jedna 
třetina pěstitelské plochy se nachází v Číně. Dvě třetiny světové produkce tabáku se dopěstují 
v pěti zemích, a to v Číně, Indii, Brazílii, USA a v Turecku. V současné době se tabák 
v České republice nepěstuje, pěstuje se však v menší míře ve všech sousedních státech, 
nejvíce v Polsku. 
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9 TECHNICKÉ A ENERGETICKÉ PLODINY 
Ing. Alexandra Tauferová 

 
9. 1 ÚČEL PĚSTOVÁNÍ  
 
Ve vyspělých evropských zemích i v České republice dochází v současné době v zemědělství 
k nadvýrobě nutriční produkce. Tento stav má podle prognóz pokračovat. Příčiny je možné 
vidět ve specializaci na pěstování potravinářských plodin, ke kterému v zemědělství došlo po 
druhé světové válce, a to souběžně s nástupem druhé technické revoluce, umožňující neustálý 
nárůst výnosů plodin. Intenzifikace pěstebních technologií a šlechtitelské úspěchy vedly ke 
zvyšování produkce plodin z jednotky plochy. Tažná zvířata, která spotřebovávala část 
nutriční produkce, byla zaměněna za stroje. To způsobilo, že se výrazně zvětšila výměra 
půdy, ze které se potravinářská produkce nespotřebuje. Státy EU od počátku devadesátých let 
řeší otázku restrukturalizace zemědělství, při níž se klade velký důraz na zaměření rostlinné 
výroby na nepotravinářskou produkci. Zvláštní pozornost je věnována nepotravinářské 
produkci poskytující rostlinné suroviny a bioenergii. Rozšíření nepotravinářské produkce 
v zemědělské výrobě nabízí zemědělcům především alternativy využití půdního fondu a tím 
i příjmů, přičemž napomáhá k udržení pracovních míst na venkově a tak přispívá k jeho 
stabilizaci. 
 
 
9. 2 TECHNICKÉ PLODINY JAKO SUROVINY  
 
V současné době jsou již z velké části ujasněny některé koncepce nepotravinářského využití 
produkce tradičních polních plodin. Základní koncepce spočívá ve využívání rostlinné 
biomasy jako zdroje přírodních látek pro průmyslové zpracování nebo přímo v jejím 
spalování pro výrobu energie. U tradičních polních plodin se při průmyslovém zpracování 
jedná především o využití těchto rostlinných látek: 
 
• cukerné látky (sacharidy), 
• škrob (polysacharid), 
• rostlinné oleje, 
• rostlinná vlákna, 
• barviva a třísloviny. 
 
Při zpracování rostlinných surovin tradičních plodin lze tyto suroviny nepotravinářsky 
zpracovávat: 
• cukr a škrob především na etanol, 
• oleje a tuky zejména na bionaftu, mazadla apod., 
• rostlinná vlákna na plnidla v čalounictví, speciální papír aj., 
• ostatní přírodní látky na barviva, farmaka a celou řadu dalších biopreparátů. 
 
 
9. 2. 1 Sacharidy 
 
Pod pojmem sacharidy se rozumí především řepný disacharid (sacharóza), ale také inulin. 
Cukr je v celosvětovém měřítku vyráběn ze 60 % z cukrové třtiny a ze 40 % z cukrové řepy. 
Za hlavní zdroj sacharidů se u nás považují cukrová a krmná řepa, čirok cukrový, topinambur 
a čekanka. 
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9. 2. 1. 1 Cukrová řepa 
 
Nepotravinářský cukr je možné využít především na etanol. Chemici a biotechnologové 
vytvořili též řadu postupů, jak vyrobit z cukru velké množství různých, především technicky 
zajímavých sloučenin: 
 
• organické kyseliny (citronová, gluconová, itaconová, mléčná aj.), 
• polymery, především hydrofilní polymery, 
• tenzidy, 
• speciální chemikálie (antibiotika, vitaminy, aminokyseliny apod.). 
 
Požadavky na cukrovou řepu pro výrobu etanolu jsou však jiné než požadavky cukrovarů 
na výrobu cukru, a to především na kvalitu řepné šťávy. Pro výrobu cukru se požaduje malý 
podíl tzv. škodlivého dusíku, pro výrobu etanolu však musí být jeho podíl vyšší. Důvod 
spočívá v tom, že pro proces kvašení, který při výrobě etanolu vzniká, je nutný vysoký obsah 
dusíku a vysoký obsah minerálních látek (popelovin) ve šťávě. Z toho vyplývá, že podle 
těchto nízkých nároků na kvalitu suroviny pro výrobu etanolu je možné dosáhnout vyšších 
výnosů bulev cukrovky při stávající technologii pěstování. 
 
 
9. 2. 1. 2 Krmná řepa 
 
Z krmné řepy určené pro průmyslové využití je možné získat především etanol a některé 
speciální látky. Výnos etanolu je ve srovnání s cukrovou řepou nižší, má však vyšší výnosový 
potenciál.  
 
 
9. 2. 2 Škrob 
 
Rostlinné škroby představují vysoce zajímavý surovinový potenciál. Škrob svým chemickým 
složením a vysokou čistotou splňuje podstatné požadavky na chemicko-technologické využití. 
Použití škrobu v nepotravinářském sektoru zahrnuje výrobu těchto materiálů a výrobků: 
 
- obalový papír      - textilní škrob 
- lepidla       - sádrokartonové desky 
- tenzidy       - prací prostředky 
- zubní pasty, pudry, suché šampony, tablety  - folie, plastické hmoty 
- pomocné látky ve slévárenství    - pomocné látky při těžbě ropy 
- organické kyseliny      - vitamin C 
- plasty, polyuretany, polyfenolické pryskyřice  - antibiotika   
 
V původním stavu je v zemích EU využívána méně než 1/3 celkové produkce škrobu 
v průmyslu, a to hlavně v papírenství a k výrobě lepenky. Tradičně se škrob využívá pro své 
specifické vlastnosti, jako jsou hydrofilnost, bobtnavost, viskozita a schopnost vytvářet film. 
Modifikovaný škrob je v zemích EU využíván z 18 % rovněž v papírenském a textilním 
průmyslu a také ve výrobě lepidel. Většina hydrolyzátů (53 %) se využívá především 
v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu. V současné době se kromě 
uvedeného klasického využití věnuje pozornost využití škrobu pro výrobu etanolu. Pro naše 
podmínky jsou pro výrobu etanolu ze škrobu zcela využitelné především obilniny a kukuřice, 
částečně i brambory. 
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9. 2. 2. 1 Pšenice ozimá 
 
Z obilnin je pro účely získávání škrobu nejvhodnější pšenice, protože z obilnin poskytuje 
nejvyšší výnosy zrna. Pro technické využití ozimé pšenice na výrobu etanolu jsou především 
vhodné odrůdy krmných pšenic. Kromě obsahu škrobu je při výběru odrůd vhodné přihlížet 
k celkové produkci nadzemní fytomasy, jelikož celulóza a hemicelulóza mohou být 
přeměňovány na etanol. Celková produkce nadzemní fytomasy je rovněž zvláště významná 
v případech, kdy se obilniny využívají jako pevné palivo pro přímé spalování. 
 
 
9. 2. 2. 2 Kukuřice 
 
Získávání škrobu ze zrna kukuřice je nejefektivnější, protože má nejvyšší obsah škrobu v zrně 
(75-86 %) ve srovnání s ostatními obilninami (pšenice 62-70 %, ječmen 54-60 %).  
 
 
9. 2. 2. 3 Brambory 
 
U brambor, zejména u průmyslových odrůd, se obsah škrobu v sušině pohybuje kolem 75 %. 
Výhodou získávání etanolu ze škrobu brambor je možnost okamžitého zpracování hlíz 
po sklizni v lihovarech. Nevýhoda spočívá v sezónnosti, tj. v omezení jen na určité období 
v roce, a to po sklizni brambor, a ve vysokém obsahu vody v hlízách při odvozu z pole. 
 
 
9. 2. 2. 4 Hrách dřeňový 
 
V poslední době je v chemickém průmyslu velmi ceněna amylóza jako surovina pro výrobu 
plastů s ohledem na řešení problému s odpady, respektive s jejich odbouráváním. V tomto 
případě může sehrát velkou úlohu dřeňový hrách s vysokým podílem amylózy ve škrobu proti 
ostatním plodinám obsahujícím škrob. Tzv. biologické plasty, při jejichž výrobě se používá 
amylóza, se využívají především pro zhotovování různých obalových materiálů, fólií, 
kelímků, lahví apod., které po použití na skládkách odpadů přirozeně zetlejí. V současné době 
je však ještě problémem nízký výnos zrna s nízkým obsahem škrobu, což omezuje schopnost 
hrachu konkurovat chemicky vyráběným plastům.  
 
 
9. 2. 3 Rostlinné oleje 
 
Spotřeba olejů a tuků pro průmyslovou výrobu je značná. Dlouhé nepřerušované řetězce 
molekul mastných kyselin nabízejí svou rozdílnou délkou a rovněž svými substituenty velký 
počet možností chemických přeměn. Proto začaly rostlinné oleje a tuky brzy sloužit jako 
suroviny k výrobě základních chemikálií a plastů. Z tradičních olejnin přichází v úvahu 
využití produkce pro nepotravinářské účely u těchto plodin: řepka olejná, hořčice bílá, 
slunečnice roční, mák setý, len olejný a sója luštinatá. Možnosti využití produkce těchto 
olejnin pro průmyslové, respektive technické použití uvádí tabulka 7. 
 
Tabulka 7: Možnosti využití oleje plodin pro nepotravinářské účely 
Plodina Možnosti využití 
Řepka olejná metylester (bionafta), mazadla, barvy, laky, PE aditiva 
Hořčice bílá průmysl textilní, mýdla, léčiva 
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Slunečnice roční barvy, laky 
Mák setý vysoce jakostní barvy, fermeže, farmaceutický průmysl 

Len olejný 
laky, barvy, fermeže, linolea, alkydové pryskyřice, změkčovadla, PVC 
stabilizátory 

Sója luštinatá laky, barvy, mýdla, mazadla, alkydové plasty, změkčovadla 
 
 
9. 2. 4 Rostlinná vlákna 
 
K plodinám, které v našich podmínkách přicházejí v úvahu pro získávání textilního vlákna, 
patří len přadný, případně konopí seté. Z hlediska dalšího možného využití i mimo textilní 
průmysl se dnes nabízí pro tyto plodiny celá řada jiných možností uplatnění (automobilový 
průmysl, stavebnictví, fytoenergetika apod.), což se může promítnout i do nárůstu jejich 
osevních ploch. 
 
V současné době se usiluje o netradiční využití lnu, a to zejména: 
• jako zesilující suroviny v plastech a biopolymerech, 
• v tepelně a zvukově izolujících materiálech (nábytkářství - zušlechtěné desky apod., 

stavebnictví - bytové příčky, interiéry budov aj.), 
• v automobilovém průmyslu (třecí obložení, vnitřní vybavení automobilů, výplně aj.), 
• k výrobě fermeže, barev, laků, linolea, voskovaného plátna apod. 
 
 
9. 2. 5 Barviva 
 
Rostliny poskytující přírodní barviva se využívají buď k barvení potravin, nebo 
v nepotravinářských oblastech. S přibývajícími alergickými reakcemi lidské populace vůči 
syntetickým textiliím a barvám rostou požadavky na uplatnění textilií z přírodních vláken 
barvených přírodními barvivy. Negativní zdravotní odezva na chemické látky vy vybavení 
interiéru bydlení a potřeba přírodních barviv při výrobě dětských hraček apod. vyžaduje 
zvětšit produkci přírodních barviv.  
Z velkého množství rostlinných druhů, které přicházejí v úvahu, je z hlediska ekonomické 
výhodnosti využíváno pouze několik. Hlavní příčinou současného malého využití je nestálost 
barev a vysoké náklady na jejich získání.  
 
 
9. 2. 6 Perspektivní netradiční plodiny a rostliny pro nepotravinářské využití 
 
Pro účely nepotravinářské produkce se kromě běžně pěstovaných zemědělských plodin 
zkoumá celá řada již dříve pěstovaných plodin nebo se ověřují zcela nové rostliny, které by se 
mohly průmyslově nebo energeticky zhodnotit. 
K produkci cukru  se zkoumá využitelnost čiroku cukrového, topinamburu hlíznatého 
a čekanky obecné. Vzhledem k tomu, že potřeba škrobu je i pro nepotravinářské účely 
zajištěna tradičně pěstovanými plodinami (kukuřice, brambory a obilniny), není potřeba 
hledat a ověřovat nové rostliny. Pouze je nutné zaměřit se na studium a šlechtění plodin 
s vysokým podílem amylózy ve škrobu. Kromě běžně pěstovaných olejnin se pro získávání 
olejů v našich podmínkách ověřují některé další rostliny, a to lnička setá, světlice barvířská, 
krambe habešská – katrán a lalemancie iberská – olejnička. Ve světě i u nás se sledují dále 
např. tykev olejná, pupalka, pryšec, madie, různé druhy rodu Brassica, semena některých 
stromů a další. 
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9. 3 ROSTLINY VHODNÉ K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ  
 
Dosud známé směry výzkumu, výroby a praktického využití energetických plodin se orientují 
na: 
• výrobu pohonných hmot z vybraných plodin (obilovin, okopanin, cukrové třtiny aj.), 
• výrobu pohonných hmot z oleje olejnatých rostlin (řepka, slunečnice), 
• výrobu bioplynu ze statkových hnojiv a z biologických odpadů, výrobu metanolu a vodíku 

z některých druhů mořských rostlin, 
• vytápění objektů a ohřev vody spalováním rostlinné fytomasy a dřevní hmoty 

z energetických lesů, lesních odpadů a štěpek. 
 
Biomasa je obecný pojem pro přírodní produkt rostlinného nebo živočišného původu. 
Pro organickou hmotu pouze rostlinného původu se používá označení fytomasa, její využití 
na výrobu energie se označuje jako fytoenergetika. 
 
 
9. 3. 1 Jednoleté rostliny 
 
 
9. 3. 1. 1 Využití fytomasy pro přímé spalování 
 
Obilniny  jsou ve fytoenergetice v současné době známé především využíváním slámy, 
jakožto vedlejšího produktu při produkci zrna. Nejvíce se ke spalování využívá sláma 
pšeničná, neboť se pěstuje na největších plochách. Lze používat též slámu ječnou, pokud není 
potřebná ke krmení skotu. Objevují se námitky, že je nutné veškerou slámu zaorávat, aby 
se půda neochuzovala o organickou hmotu. Tento aspekt je sice důležitý, ale je potřeba znát 
míru obohacování půdy o zaorávanou slámu. Při hodnocení výhod či rizik zaorávání slámy 
(nedostatečný rozklad slámy z důvodu nedostatku vláhy, případně zvýšená sorpce živin 
mikroflórou rozkládající organickou hmotu) bylo zjištěno, že při množství slámy potřebné pro 
zajištění úrodnosti půdy přebývá cca 1/3 veškeré produkce slámy. Tuto slámu by pak bylo 
možné efektivně využívat při spalování v biokotelnách. Vedle slámy lze pro fytoenergetiku 
využívat též celé obilní rostliny, včetně zrna. K tomuto účelu jsou zvláště vhodné obilniny 
s mohutnějším vzrůstem, jako např. ozimé žito a hlavně tritikale.  
Pro energetické účely lze dále využívat čiroky, především sudánskou trávu (čirok cukrový je 
pro přímé spalování méně vhodný, neboť vlivem svého značného obsahu cukru zůstává až do 
sklizně "vodnatý" a špatně se dosouší).  
Dále je možné využívat kukuřičnou slámu při pěstování kukuřice na zrno. Sklizeň se provádí 
při plné zralosti, v době, kdy je celá rostlina dobře vyschlá. Slámu pak lze rozřezat na hrubou 
řezanku a využívat ji k přímému spalování, obdobně jako dřevní štěpku. Podobně lze využívat 
také kukuřičná vřetena po vymlácení zrna. 
Nejenom pro textilní vlákna, ale také jako energetickou rostlinu, lze využívat i konopí seté. 
Pěstují se odrůdy, které nepřekračují hranici obsahu THC látek v sušině, kterou stanovuje 
norma ES. Pro přímé spalování lze s úspěchem využívat i pazdeří a další odpady po 
zpracování konopí na vlákna, papír apod. Velmi dobré výsledky byly získány se spalováním 
celých rostlin, neboť konopí se vyznačuje poměrně bohatým energetickým obsahem. Pro 
spalování se konopí obvykle slisuje do obřích balíků a v této formě dopravuje od pěstitele do 
kotelny.  
Zhruba od roku 1993 se i u nás začal pěstovat laskavec. Používá se zejména v potravinářství 
díky optimálně vyváženému poměru sacharidů k bílkovinám. Je to ale navíc robustní, vysoce 
vzrůstná rostlina. Po oddělení zrna zbývá velké množství nadzemní hmoty, a proto je tato 
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plodina zajímavá též z hlediska fytoenergetiky, pro přímé spalování. Hmotu lze využívat i pro 
výrobu bioplynu.  
Další jednoletou statnou rostlinou, která svým vysokým vzrůstem vyhovuje nárokům na 
energetické rostliny, je krmný sléz. Jeho sklizeň pro účely fytoenergetiky se provádí při 
plném dozrání, kdy je celá nadzemní hmota již dostatečně vyschlá. Sklizenou biomasu lze pak 
sebrat a slisovat do obřích balíků, obdobně jako při sklizni slámy. Pro přímé spalování lze 
využívat celé rostliny slézu, včetně semene. V tomto případě je nutné jej sklízet před plným 
dozráním, aby se semena zbytečně nevydrolila.  
Statným vzrůstem se vyznačuje i řada olejnin, takže po vymlácení zbývá zpravidla velký 
podíl nadzemní hmoty - slámy. Sláma olejnin není vhodná pro krmení ani stlaní, takže se 
stává dokonce i určitým druhem odpadu. S úspěchem ji proto lze využívat pro energetické 
účely a přímé spalování. Pro tyto účely je možné využívat veškerou řepkovou slámu, také 
suchou nadzemní hmotu krambe habešské, světlice barvířské, lnu setého olejného, lničky seté 
i nadzemní hmotu slunečnice po sklizni hlavního produktu - olejnatého semene. 
 
 
9. 3. 1. 2 Využití rostlinných olejů při výrobě pohonných hmot 
 
V roce 1992 byla u nás zahájena realizace Oleoprogramu – projektu využití řepky pro 
výrobu bionafty. Jeho hlavním cílem bylo, v souladu se zemědělskou politikou státu, využití 
nadbytečných ploch zemědělské půdy pro nepotravinářské účely. Získané motorové palivo 
a oleje k mazání strojů představují nový alternativní obnovitelný energetický zdroj.  
 
Výstupy ze zpracovatelských závodů jsou: 
• metylester řepkového oleje = MEŘO (výroba bionafty), 
• řepkové výlisky a řepkový šrot (pro živočišnou výrobu), 
• glycerol (pro farmaceutický průmysl). 
 
Bionafta, nazývaná také naftou II. Generace, má oproti motorové naftě následující přednosti: 
• velmi dobrá biologická odbouratelnost (za 21 dnů 98 %, motorová nafta se za stejnou 

dobu odbourá pouze z 10 %) bez škodlivých ekologických následků, 
• nižší obsah škodlivin ve výfukových plynech vznětových motorů, 
• emise oxidů síry je 70x nižší, 
• emise aldehydů 1,7x nižší, 
• emise aromatických uhlovodíků 2,5x nižší, 
• obnovitelnost tohoto zdroje energie. 
 
Záporem je zatím dražší výroba, vyšší spotřeba a nižší výkon motoru. V současné době je 
přednostně toto palivo a mazivo využíváno v chráněných krajinných a lázeňských oblastech, 
v ochranných pásmech zdrojů pitné vody, zemědělských produkčních oblastech a zvláště 
v alternativním zemědělství, horských oblastech, v lesním hospodářství, v lodní dopravě na 
jezerech, MHD apod. V různých zemích je tzv. zelená nafta do různé míry zvýhodňována a je 
poskytována dotační podpora. 
 
 
9. 3. 1. 3 Využití lihu při výrobě pohonných hmot 
 
Ekologická hlediska, zvláště snaha o snížení emisí škodlivých látek do ovzduší se zohledňují 
při určování složení pohonných hmot. Tyto mohou obsahovat alkoholy, resp. étery (MTBE = 
metyl-terc-butyl-éter nebo ETBE – etyl-terc-butyl-éter) vyrobené z alkoholu. U nás se 
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z bezvodého kvasného lihu vyrábí ETBE. K výrobě alkoholu slouží dopěstované obilí, 
případně cukrovka. Směs benzínu s ETBE odpovídá požadavkům EU, zajišťuje stálost kvality 
i při dlouhodobějším skladování a nesnižuje výkonové a technické parametry vozidel. Další 
prostor pro využití etanolu je ve směsích pro spalování v dieselových motorech určených 
zejména pro provoz autobusů v městské dopravě. 
Plochy pro pěstování obilnin pro výrobu bioetanolu by měly být situovány především do 
marginálních oblastí (především bramborářská oblast), která představuje v ČR přibližně 40 % 
výměr orné půdy s cca 30 % obilní produkce převážně krmné kvality. Klimatické podmínky a 
úrodnost půdy ve vyšších oblastech snižují příjem živin rostlinami, tudíž je nutriční a 
biologická kvalita zrna v průměru nižší. Proto využití zrna k výrobě bioetanolu lze považovat 
za výhodné. 
 
V zájmu racionálního využití obilovin k výrobě bioetanolu jsou v ČR řešeny tyto problémy: 
• výběr vhodných obilních druhů a účelné odrůdové skladby k zabezpečení co největší 

konverze na etanol (jako nejperspektivnější se jeví ozimá pšenice, případně tritikale),  
• vypracování rajonizace druhového a odrůdového spektra obilnin pro bramborářskou 

oblast ČR a technologie pěstování zajišťující co největší využití produkčního potenciálu, 
• příznivou rentabilitu a optimální skladbu technologických a chemických parametrů zrna 

pro výrobu etanolu, 
• výběr vhodných genotypů ze světové kolekce obilnin využitelných v dalším šlechtění a 

tvorbě nových odrůd vhodných k výrobě etanolu. 
 
 
9. 3. 2 Víceleté a vytrvalé rostliny 
 
Pro účely fytoenergetiky mají největší význam rostliny vytrvalé a víceleté, které vytváří 
dostatečné množství celkové nadzemní fytomasy. Produkce víceletých a zejména vytrvalých 
rostlin je pro fytoenergetické účely podstatně efektivnější, neboť zde není nutná každoroční 
opakovaná kultivace, jako při pěstování jednoletých rostlin. 
Vytrvalé rostliny lze pro energetické účely využívat rovněž buď částečně, jako vedlejší 
produkt, nebo celou jejich nadzemní hmotu. Tyto rostliny pak nemají jiné využití, ale 
výhradně energetické. Při zakládání víceletých nebo vytrvalých rostlin je třeba brát v úvahu 
to, že v prvém roce nejsou zpravidla tyto porosty ještě produkční, většinou musí náležitě 
zakořenit a vytvořit zapojený porost. Teprve následující rok lze považovat za produkční 
a tudíž za prvý rok sklizňový. 
K víceletým a vytrvalým rostlinám využitelným pro energetické účely patří pupalka dvouletá, 
komonice bílá, topinambur hlíznatý, šťovík krmný a ozdobnice čínská. Další možnosti pro 
fytoenergetické využití představují mužák prorostlý – žlutě kvetoucí vysoká rostlina 
vyznačující se vysokou tvorbou nadzemní hmoty, která se u nás pěstuje jen zřídka jako 
okrasná nebo léčivá rostlina, dále topolovka růžová – slézovitá rostlina, která je u nás známá 
též jako tzv. "čínská růže", boryt barvířský patřící mezi brukvovité rostliny, bělotrn modrý 
rovněž zřídka pěstovaný jako medonosná nebo okrasná rostlina, čičorka pestrá – méně 
rozšířená jetelovina využívaná jako protierozní plodina a některé další rostliny s okrajovým 
významem. 
 
 
9. 3. 2. 1 Energetické trávy 
 
Využití travních druhů pro fytoenergetiku má řadu výhod. Především proto, že lze vybrat 
trávy vytrvalé, nevyžadující každoroční zakládání porostů. Výhodou je rovněž možnost volby 
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sklizně tak, aby byla travní stébla co nejvíce suchá a nemusela se dodatečně dosoušet. Čím 
jsou stébla pevnější, starší, tím jsou pro přímé spalování vhodnější.  
Nezanedbatelný význam mají energetické trávy také z ekologického hlediska, jelikož 
rozšíření ploch zatravněním se považuje za spolehlivou protierozní ochranu a má nesporný 
význam pro celkovou stabilitu ekosystémů v krajině. Systematické pěstování trav pro energii 
může přispět rovněž ke zlepšení nynějšího, často neutěšeného stavu lučních porostů. Jedná se 
především o plochy mnohdy nevhodně rekultivovaných luk, např. bezúčelným 
odvodňováním, či nesprávně provedenou drenáží, což způsobilo nemalé problémy. Takovéto 
plochy by tak mohly být úspěšně využívány právě k produkci energetických trav.  
Trávy pro průmyslové, či energetické využití se šlechtí tak, aby měly větší podíl stébel oproti 
listům, s nízkým obsahem popele a některých prvků, jako je křemík, draslík a chlor, což je 
výhodné pro fytomasu určenou k přímému spalování.  
 
K trávám vhodným pro fytoenergetické využití patří zejména: 
• chrastice rákosovitá, 
• kostřava rákosovitá, 
• psineček veliký – bílý, 
• ovsík vyvýšený, 
• sveřep horský a sveřep bezbranný. 
 
 
9. 3. 2. 2 Planě rostoucí druhy rostlin 
 
Vedle výše uvedených rostlin existuje potenciální možnost využívání některých vytrvalých, 
též planě rostoucích rostlin, nebo i rostlin okrasných. Z této kategorie mají vysoký potenciál 
pro využití ve fytoenergetice zejména křídlatka a rákos obecný. 
 

9. 3. 2. 3 Rychle rostoucí dřeviny 
 
Plantáže rychle rostoucích dřevin ve světě nabývají na významu, a to nejen ve smyslu 
produkce biomasy jako takové, a to ať již pro využití pro energetiku nebo pro papírenské 
zpracování a také jako konstrukční dříví, ale i z hlediska globální ochrany přírodních zdrojů 
a biodiverzity. V porovnání s přirozenými lesy plantáže přinášejí pro zpracovatelský průmysl 
surovinu levnější a často i kvalitnější. 
Mezi nejvíce pěstované rychle rostoucí dřeviny na plantážích ve světě patří eukalyptus – 
blahovičník, jeho největší plochy jsou v Indii, Brazílii a Číně. V Evropě najdeme eukalypty 
pouze v relativně teplém a vlhkém prostředí severozápadního cípu Pyrenejského poloostrova. 
K dalším dřevinám pěstovaným pro energetické účely patří vybrané druhy a klony topolů a 
vrb . Tyto patří k nejčastěji pěstovaným druhům rychle rostoucích dřevin i v podmínkách ČR. 
Za další potenciálně využitelné dřeviny jsou považovány olše, jilmy, pajasany, lípy či jeřáby. 
Dlouhodobější zkušenosti s jejich použitím pro plantáže zatím chybí, na vhodných 
stanovištích však dosahují podobných výnosů jako topoly a vrby. 
V EU zaznamenaly plantáže rychle rostoucích dřevin rozvoj zejména po regulacích na 
podporu těchto kultur. Na zalesňování zemědělských půd jsou prostřednictvím Státního 
zemědělského intervenčního fondu poskytovány dotace. 
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9. 3. 2. 3. 1 Výběr plochy 
 
Výběr vhodné plochy pro výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin je klíčovou operací 
pro úspěch projektu. Důvodem je skutečnost, že produkční schopnosti u topolu i vrby jsou 
velmi závislé na vhodných půdně-klimatických podmínkách. 
 
 
9. 3. 2. 3. 2 Projekt 
 
Projekt založení výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin bude obsahovat zejména 
návrh klonů, jejich konkrétní prostorové rozmístění včetně sponu a také nároky na kvalitu 
sadbového materiálu. 
 
 
9. 3. 2. 3. 3 Sadební materiál pro výmladkové plantáže  
 
Sadební materiál pro výmladkové plantáže má velmi často formu řízků, kořenáčů (již 
zakořeněných řízků), případně tzv. sadbových holí (stejný materiál jako pro výrobu řízků, 
avšak dále nezkrácený a používaný v celé délce cca 100 – 150 cm). 
 
 
9. 3. 2. 3. 4 Založení plantáže a péče v prvním roce 
 
Nejběžnějším způsobem založení výmladkové plantáže je jarní výsadba ve formě řízků. 
Výsadba se provádí nejčastěji do celoplošně připravené půdy pomocí ručního nářadí, případně 
pomocí mechanizace. Klíčovým předpokladem úspěšného založení plantáže je včasná 
a důkladná eliminace konkurenčních plevelných rostlin. V případě vyšší mortality 
a nevyrašení řízků je nutné provést dosadbu. Vhodné je plánovat ochranu proti škodám zvěří 
a pozemek oplotit, pokud to je možné. 
 
 
9. 3. 2. 3. 5 Péče v následujících letech 
 
Zpravidla je preferován extenzivní způsob pěstování a provádění jen nejnutnějších zásahů, 
aby nedocházelo k navyšování provozních nákladů. U biomasy pěstované pro kulatinu je 
vhodné provést redukci prýt ů, čímž se podpoří kvalitativní a tloušťkový přírůst na 
ponechaném hlavním kmeni. Je možné provést vyvětvování, tedy odstraňování spodních 
větví, aby se dosáhlo kvalitního kmene bez velkých suků a silných spodních větví. K dalším 
operacím patří likvidace plevelných rostlin, sledování škod zvěří, případně použití 
přípravků k odpuzování zvěře a sledování výskytu škůdců a chorob. 
 
 
9. 3. 2. 3. 6 Sklizeň 
 
Způsob sklizně plantáží je závislé na produktu, který chceme sklizní získat. Nejčastěji se 
jedná o štěpku, případně palivové dříví. Samotná sklizeň se skládá ze tří základních částí: 
 
• pokácení stromu, 
• zpracování stromu na požadovaný produkt (pro výrobu štěpky se používá štěpkovač, který 

rozseká celé stromy na drobné fragmenty), 
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• transport materiálu k odběrateli. 
 
U biomasy na energetickou štěpku se seč provádí zhruba každé 3 – 4 roky, u biomasy 
pěstované pro kulatinu každých 5 – 6 let. 
 
 
9. 3. 2. 3. 7 Likvidace plantáže 
 
Výmladková plantáž je v pravidelných cyklech mýcena a z ponechaných pařezů díky 
přirozené schopnosti tvořit nové výhony vyrůstají pruty, které jsou základem nového stromu, 
porostu. Tyto cykly lze opakovat v závislosti na tom, zda pěstujeme biomasu pro 
energetickou štěpku nebo kulatinu, zhruba 4 – 6krát po sobě. Po cca 20-25 letech výnosy 
klesnou natolik, že je potřeba plantáž zrušit a půdu připravit pro další zemědělské plodiny. 
Nejdůležitějším krokem je odstranění starých pařezů. To lze provést několika způsoby: 
 
• vyoráním a odstraněním z plochy původní plantáže, 
• lesní či upravenou pařezovou frézou, se kterou je možné pařezy zlikvidovat až do hloubek 

kolem 0,5 m, 
• chemicky, kdy se přípravkem zatře plocha pařízku a dojde k jeho totálnímu odumření. 
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10 GENETICKY MODIFIKOVANÉ PLODINY  
Ing. Alexandra Tauferová 

 
Metoda genového inženýrství založená na vnášení jednotlivých klonovaných genů do 
rostlinného genomu se nazývá transgenoze. Je pokračováním metod šlechtění, které se 
postupně vyvíjely během 20. století a zahrnují vzdálenou hybridizaci, indukci polyploidie, 
mutagenezi, využití tkáňových a buněčných kultur a molekulárních sond DNA. 
 
10. 1 HISTORIE GENETICKÉ MODIFIKACE  
 
Biotechnologie je jakákoli technologie, která využívá biologické systémy, živé organismy 
nebo jejich části k určité výrobě nebo k přeměně či jinému specifickému použití 
v potravinářství (např. výroba piva, kvašení zelí), zemědělství, medicíně a průmyslu. 
Biotechnologie vychází z genetiky a její jednou z mnoha součástí je i „genové inženýrství“. 
Samotný termín biotechnologie byl poprvé použit v roce 1919. Přelomovým rokem se 
všeobecně v genetice stal rok 1953, kdy dvojice genetiků, James Watson a Francis Crick, 
publikovala model struktury DNA. Pak už bylo jen otázkou času, kdy vědci dokáží existenci 
enzymů schopných DNA na určitém místě „rozstřihnout“ tak, aby vznikly konce, které se 
snadno spojí a pak následně opět jinými enzymy „sešijí“. Prvním úspěšným pokusem bylo 
vnesení genu žáby do běžné bakterie. Autoři pokusu byli dva kalifornští vědci. V roce 1973 
uskutečnili první pokusy, které ukázaly, že bakterie dokáže produkovat žabí bílkovinu. 
Zrodila se technika rekombinační DNA (rDNA), neboli „stříhání genů“. 
Vzhledem k tomu, že technika umožňuje přenášet geny mezi různými organismy, říká se jí 
i transgenoze. Analogicky pak můžeme mluvit o transgenním organismu, nicméně 
zákonodárci transgenozi označili jako genetickou modifikaci a konečným organismem je tak 
geneticky modifikovaný organismus – GMO. Výsledné produkty transgenoze mohou tedy 
získat úplně novou vlastnost, některé přirozené vlastnosti mohou být potlačeny, nebo naopak 
zdůrazněny. 
Biotechnologické firmy využily v roce 1978 poprvé přenos genů v praxi. Úspěšnou přípravou 
lidského inzulinu se zrodilo silné průmyslové odvětví. Tato technika se nejdříve uplatnila ve 
farmacii a jen o několik let později, v roce 1985, začala transgenoze pronikat do šlechtění 
rostlin. Výhodou genového inženýrství je, že na rozdíl od radiační mutace (ionizujícího 
ozařování) můžeme danou vlastnost pomocí genetické modifikace zacílit a zároveň nevznikají 
nežádoucí vlastnosti a cizí bílkoviny. Po přenesení specifického genetického materiálu do 
rostlinných buněk získá odrůda požadovanou vlastnost. Především je důležité, aby šlo 
o vlastnost řízenou nejlépe jedním nebo několika málo geny a aby bylo možné někde 
v přírodě takový gen najít. Může se hledat v jakémkoli organismu, protože kód, kterým je gen 
zapsán v molekule DNA, je univerzální pro vše živé. Molekulární genetika má metody, jak 
z DNA „vystřihnout“ právě ten úsek, který představuje zvolený gen. Jako první transgenní 
rostlina vstoupil do historie v roce 1983 tabák s resistencí k antibiotiku kanamycinu. O čtyři 
roky později provedli vědci první polní pokusy se zemědělskými plodinami. Jednalo se 
o rajčata odolná k viru TMV (tabákový mozaikový virus). V roce 1994 byla rajčata 
s odolností k viru TMV a prodlouženou údržností (dobou skladování) uvedena poprvé na trh 
USA. To byl počátek využití GMO v oblasti zemědělství, potravinářství a průmyslu. 
 
 
10. 2 GENERACE TRANSGENNÍCH ROSTLIN  
 
Transgenní rostliny neboli geneticky modifikované rostliny jsou rostliny s upravenou 
genetickou výbavou. Šlechtitel potlačí vlastnosti, které dávají rostlině náchylnost k určitým 
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nemocem, nebo naopak podpoří žádané vlastnosti rostliny. Můžeme se setkat s GM rostlinami 
rozdělenými do pěti skupin (5 generací): I. generace – ochrana proti chorobám, škůdcům 
a plevelům; II. generace – odolnost k abiotickým stresům – sucho, chlad, zasolení půdy, 
nedostatek světla); III. generace – rostliny s vyšší nutriční hodnotou (výhodné složení 
mastných kyselin, upravený obsah vitaminů); IV. generace – ekologicky výhodné rostliny; 
V. generace – náhrada fosilních paliv, suroviny pro průmysl (výroba etanolu, bionafty, 
škrobu). V současné době jsou na trhu rostliny I. generace a ve fázi vývoje jsou povětšinou 
rostliny II. – III. generace. Biotechnologicky získané rostliny jsou děleny do dvou základních 
skupin: GM plodiny ve fázi výzkumu a GM plodiny již dostupné zemědělcům na světovém 
či evropském trhu. 
 
 
10. 3 METODY TRANSGENOZE  
 
Mezi nejčastější metody transgenoze patří použití vektorové bakterie a přímá transgenoze 
prostřednictvím DNA. Zkoumají se i další metody, jako např. transgenoze chloroplastů, které 
jsou však zatím málo účinné. 
 
 
10. 3. 1 Transgenoze prostřednictvím bakterií Agrobacterium 
 
Bylo zjištěno, že půdní patogenní bakterie rodu Agrobacterium mají přirozenou schopnost 
vnést specifické geny lokalizované na Ti plazmidu („Ti“ z angličtiny tumor inducing; 
vyvolávající nádor) do genomu rostliny. V důsledku vnesení těchto bakteriálních genů 
dochází u rostliny k vytváření nádorů, kde se začnou tvořit látky sloužící bakteriím jako 
výživa. Genetičtí inženýři dokážou vložit žádoucí gen do bakteriálního plazmidu a tento 
modifikovaný plazmid vložit do bakterie. Bakterie poté „vpašuje“ žádoucí gen do rostlinného 
genomu. Z modifikované buňky poté vyroste modifikovaný výhon, který už je transgenní 
rostlinou. Tento způsob vnášení genů je možné využít pro většinu dvouděložných a některé 
jednoděložné a nahosemenné rostliny.  
 
 
10. 3. 2 Přímá transgenoze prostřednictvím DNA 
 
Transformace vektorovým systémem bakterie Agrobacterium tumefaciens není možná u všech 
rostlinných druhů. Proto se paralelně rozvíjely metody přímé transformace – bez využití 
bakterií A. tumefaciens. V případě této metody se působí plazmidovou DNA vektorových 
plazmidů vektorů na pletiva, která se pěstují v podmínkách tkáňových kultur. 
 
 
10. 3. 2. 1 Transgenoze protoplastů 
 
V dřívějších experimentech s přímou aplikací cizorodé DNA, které již využívaly klonovaných 
selektovatelných genů, se obvykle vycházelo z rostlinných protoplastů. K příjmu roztoku 
DNA může docházet pouze endocytózou, kterou je možné stimulovat např. elektroporací, 
nebo mikroinjekcemi do jader. Pro potíže s regenerací rostlin z protoplastů se však dnes dává 
přednost transgenozi celých pletiv. 
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10. 3. 2. 2 Transgenoze buněk a pletiv 
 
Tyto metody dosáhly v současné době většího rozšíření pro svou univerzálnost, a to zvláště 
poslední z uvedených: 
• mikroinjekce do buněčných jader – aplikují se nejen do protoplastů, ale i do buněk 

rostlinných embryí, případně makroinjekce do celých pletiv, 
• kokultivace mikrospor nebo pylových láček s exogenní DNA, 
• mikroprojektily. 
 
 

10. 3. 2. 2. 1 Mikroprojektily 
 
Pro mikrobombardování neboli mikrobalistickou metodu se užívají zlaté nebo wolframové 
mikroprojektily o velikosti 2 µm. Kuličky se smíchají s roztokem plazmidové DNA, který 
obsahuje další látky. Voda se odpaří, ale plazmidová DNA ulpí na kuličkách. Do pletiv se 
kuličky vstřelují přístrojem, který dává impulzy pro výstřel například rychlým vyrovnáním 
přetlaku helia. Objekt musí být umístěn ve vakuu. Kuličky váží asi 50 µg, vzdálenost, kterou 
musí uletět, činí asi 10 cm a jejich rozptyl (velikost plochy, kterou zasahují) má průměr cca 
2 cm. Při klasické metodě se bombarduje pletivo (např. listu nebo embrya) a to se pak umístí 
na médium vhodné pro selekci transgenních pletiv. Aby došlo k integraci transgenu do 
genomu, je třeba, aby mikroprojektil pronikl do jádra a buňka zásah přežila, což je v praxi 
pouze velmi malé procento ze všech použitých mikroprojektilů. 
 
 
10. 4 MOŽNOSTI TRANSGENOZE ROSTLIN  
 
K transgenům, které již našly své uplatnění v šlechtění rostlin pro zemědělské účely, patří 
geny pro toleranci k herbicidům, hmyzím škůdcům, virům, bakteriálním a houbovým 
chorobám, dále trasgenoze pro změněný obsah lipidů v semenech, genové manipulace 
biosyntézy nedostatkových aminokyselin, včleňování genů pro zásobní proteiny semen, 
ovlivnění životnosti květů a zrání plodů. 
 
 
10. 4. 1 Tolerance k herbicidům 
 
Nejvíce registrovaných pokusů s transgenními rostlinami se týká tolerance k herbicidům. 
Herbicidy také tvoří největší část používaných pesticidů u běžně pěstovaných plodin, neboť 
bez ochrany proti plevelům není možno žádnou kulturní plodinu pěstovat. Využití 
transgenních rostlin tolerantních k herbicidům znamená u řady plodin snížení spotřeby těch 
herbicidů, které se aplikují preventivně do půdy (preemergentní herbicidy). Herbicidy, k nimž 
jsou transgenní rostliny tolerantní, se používají až „na list“ (postemergentně), cíleně 
v dávkách podle skutečného spektra a stavu plevelů, tedy tehdy, kdy je jich opravdu třeba. 
Transgenní rostliny tolerantní k herbicidům umožňují nahradit klasické herbicidy typy, které 
se v půdě rychleji odbourávají a jsou šetrnější k životnímu prostředí, k zemědělcům i ke 
konzumentům. Využívání těchto rostlin však vyžaduje některé změny zemědělských 
technologií. K nejčastěji využívaným transgenním odrůdám patří odrůdy rezistentní 
k herbicidu glyfozátu, dále k fosfinotricinu, bromoxynilu nebo triazinovým herbicidům. 
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10. 4. 2 Rezistence k hmyzím škůdcům 
 
Rezistenci k některým hmyzím škůdcům může rostlinám propůjčit transgen pro endotoxin 
Bacillus thuringiensis. Tato bakterie při sporulaci syntetizuje insekticidní krystalický protein. 
V USA se déle než 30 let používala jako bioinsekticid k ochraně polních plodin před více než 
300 druhy hmyzu. Preparáty jsou ale drahé a bakterie se udrží na porostu jen několik dní. 
Transgenní rostliny, u kterých dochází k expresi genu pro tento endotoxin, se také nazývají 
„rostlinné pesticidy“. Snižují náklady na ochranu porostů – pro hubení škůdců není třeba 
v průběhu vegetace dělat téměř nic. Bt-toxin byl poprvé zaveden do tabáku a rajčete a nyní je 
již v genomu řady kulturních rostlin, především v genomu kukuřice, bavlníku a sóji. První 
transgenní odrůdy se začaly pěstovat v roce 1996. Transgenoze genem pro B. Thuringiensis 
chrání rostlinu přibližně z devadesáti procent, zbytek škůdců se zlikviduje občasným 
postřikem pesticidy. Zatímco běžně se u bavlníku používá 5 – 12 postřiků za vegetaci, u 
transgenního bavlníku s Bt-toxinem se používají max. 3 postřiky. Není zcela vyloučena 
možnost vzniku rezistentní populace – v tom případě by stávající transgen bylo třeba nahradit 
jiným. 
Kromě transgenu pro endotoxin bakterie Bacillus thuringiensis je dnes známo několik dalších 
možností, jak rostlinám udělit rezistenci vůči hmyzím škůdcům. Je možné využít některých 
genů rostlinného původu, které propůjčí cílové rostlině schopnost tvořit např. inhibitory 
proteáz, inhibitory amyláz, lektiny či další látky, které jsou toxické pro různé druhy hmyzu. 
 
 
10. 4. 3 Transgeny pro rezistenci k virům 
 
V současné době je známo přes 500 typů rostlinných virů a polovina z nich působí vážnější 
choroby kulturních rostlin. Virová onemocnění, přestože jsou potlačována, způsobují asi 15 % 
ztráty sklizně. Rostliny napadené viry jsou více citlivé k bakteriálním a houbovým infekcím, 
jejichž některé produkty jsou zdrojem karcinogenů. V roce 1995 byly v USA poprvé na trh 
uvedeny virově rezistentní transgenní rostliny. 
 
 
10. 4. 4 Další využívané směry transgenoze 
 
Existují další směry transgenoze, které jsou již ve světě v současných odrůdách využívané.  
 
Patří k nim: 
• prodloužená skladovatelností plodů (např. rajče), 
• změněný obsah mastných kyselin v semenech olejnin (např. řepka), 
• prodloužená životnost květů okrasných rostlin (např. karafiát), 
• zvýšený obsah aminokyselin v zásobních proteinech (např. kukuřice, řepka, fazole), 
• produkce avidinu pro laboratoře genového inženýrství. 
 
 
10. 4. 5 Možnosti transgenoze ve fázi výzkumů 
 
Existuje široká paleta transgenů, které se ještě neuplatnily v nových odrůdách. Jsou to 
transgeny pro protilátky, rostlinné vakcíny (transgenní rostliny, u nichž v jedlých pletivech 
dochází produkci antigenů a mohou být využívány jako levné „potravinové vakcíny“), 
farmakologicky využitelné vzácné proteiny (např. proteiny, které podporují srážlivost krve) 
nebo zemědělsky významné enzymy (fytáza, xylanáza, glukanáza, α-amyláza). 
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Prostřednictvím transgenních rostlin je možno produkovat polymery fruktózy nebo 
biodegradovatelné polyestery. Specifické typy transgenních rostlin jsou využitelné pro 
fytoremediaci. 
 
 
10. 4. 5. 1 Transgenní rostliny využitelné pro fytoremediaci 
 
Fytoremediace je odstraňování toxických látek z půdy pomocí rostlin, které jsou 
modifikovány tak, aby ve zvýšené míře akumulovaly tyto látky ve svých pletivech. 
Existují transgenní rostliny, které jsou schopné měnit toxické rtuťnaté ionty na mnohem méně 
toxickou elementární rtuť. Transgenozí je dále možno z půdy odstraňovat olovo, kadmium 
nebo hliník. 
 
 
10. 4. 5. 2 Transgenní rostliny tolerantní k stresům 
 
Současný výzkum se zaměřuje také na transgenozi rostlin s cílem zvýšení jejich tolerance 
vůči abiotickým stresům.  
 
Abiotické stresy je možno rozdělit na stresy způsobené: 
• chladem, 
• zmrznutím, 
• vysokými teplotami, 
• suchem, 
• zasolením půdy, 
• zaplavením půdy, 
• přítomností nežádoucích chemických látek v atmosféře. 
 
 
10. 4. 5. Transgenní rostliny s modifikovaným fyziologickým vývojem 
 
K dalším možnostem transgenoze patří modifikace fyziologického vývoje rostlin. V této 
oblasti probíhá řada pokusů, jako např. vnesení genu pro inhibici tmavnutí mechanicky 
poškozených částí hlíz brambor při skladování, vnesení genu pro syntézu β-karotenu v rýži, 
pro zvýšení obsahu lykopenu v rajčatech, pro zvýšení obsahu železa v rýži, pro změněný 
obsah a složení ligninů ve dřevě aj. 
 
 
10. 5 POTENCIÁLNÍ RIZIKA TRANSGENNÍCH ROSTLIN  
 
Navzdory širokým možnostem a mnohým nesporným výhodám transgenních rostlin existuje 
řada faktorů, kvůli kterým je potřebné uplatňovat v souvislosti s pěstováním a využíváním 
transgenních rostlin princip předběžné opatrnosti. Tyto potenciální rizikové faktory je možné 
rozdělit do následujících tří kategorií: 
 
• rizika pro životní prostředí, 
• rizika pro zdraví lidí, 
• ekonomické a etické otázky.  
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10. 5. 1 Rizika pro životní prostředí 
 
 
10. 5. 1. 1 Negativní vliv na populace jiných organismů 
 
Byly publikovány studie dokumentující zvýšenou úmrtnost jednoho druhu motýlů v larválním 
stádiu. Tyto larvy požírají listy plevelné rostliny, na kterých se usazuje pyl z Bt kukuřice 
pěstované na polích v blízkosti. Existuje riziko, že Bt-toxin by mohl negativně ovlivňovat 
mnoho indiferentních či dokonce užitečných druhů hmyzu. 
 
 
10. 5. 1. 2 Přenos genů na necílové druhy 
 
Transgenní rostlina by se díky svému novému znaku a jeho selekčním výhodám mohla stát 
dominantní a nežádoucím způsobem se rozšířit jako nový plevel, případně by mohla přenést 
transgen, který přináší selekční výhodu, do genomu běžných plevelů, což by vedlo ke vzniku 
nekontrolovaných rezistentních plevelů. Důsledkem většího rozšíření transgenu do běžných 
plevelů by byla nutnost vzdát se na určitou dobu využití příslušného herbicidu k potlačování 
plevelů u transgenních rostlin. To by byla škoda, ne však pohroma. Rozšíření transgenu do 
nežádoucích genotypů lze předejít dodržováním běžných agrotechnických zásad. Tím se 
myslí především střídání plodin a nepoužívání téhož herbicidu na témže poli více let po sobě. 
Současný rozbor prokázal, že používání herbicidů u transgenní sóji v USA vede k mírnému 
zvýšení spotřeby herbicidů. 
 
 
10. 5. 1. 3 Snížení účinnosti pesticidů 
 
Stejně jako u některých komárů došlo k vytvoření rezistence na v současné době již zakázaný 
insekticid DDT, mnoho lidí se obává, že hmyz se stane rezistentním vůči Bt-toxinu nebo 
toxinům dalších rostlin, které by byly geneticky modifikované za účelem produkce vlastních 
pesticidů. 
 
 
10. 5. 2 Rizika pro zdraví lidí 
 
Pro člověka mohou být rizikové: 
• toxické nebo alergenní působení enzymu, který je kódován transgenem, 
• možné toxické (teratogenní, karcinogenní) účinky látek, které by mohly být produkovány 

jako vedlejší produkty aktivity enzymu kódovaného transgenem. 
 
Jelikož se jedná o technologii využívanou krátkou dobu, existují také obavy z jakýchkoli 
dalších nepředvídatelných vlivů na lidské zdraví. 
 
 
10. 5. 3 Ekonomické a etické otázky 
 
Než se transgenní potravina dostane na trh, probíhá zdlouhavý a finančně nákladný proces. 
Z tohoto důvodu se vyskytují obavy, že patentování nových rostlinných odrůd způsobí takový 
nárůst cen osiva, že si ho drobní pěstitelé nebo farmáři v chudých zemích nebudou moci 
dovolit. Neoprávněnému pěstování transgenních plodin se snaží firmy vyvíjející tyto odrůdy 
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předcházet tím, že do transgenních rostlin vkládají „sebevražedný gen“, v důsledku kterého 
tyto rostliny produkují sterilní semena, která nevyklíčí, a tudíž není možné je použít k výsevu 
v další sezoně. Farmáři se tak stávají závislými na dodavateli osiva a může to mít tragický 
dopad na jejich podnikání.  
K důvodům pro kritiku transgenoze patří také fakt, že současné trendy v GM plodinách se 
zaměřují na dosažení výhod pro pěstitele, nikoli pro spotřebitele. Závažnější otázkou je 
rozšiřování propasti mezi bohatými a chudými zeměmi v důsledku toho, že GM osivo rostlin 
modifikovaných tak, aby bylo možné rostlinu pěstovat v méně příznivých ekologických 
podmínkách, je sice ve vyspělých zemích dostupné, nicméně pro pěstitele z chudých zemí je 
extrémně drahé. 
V neposlední řadě je z řad kritiků transgenoze často vznášena otázka, jestli má člověk morální 
právo takovýmto způsobem nezvratně zasáhnout do genofondu rostlin.  
 
 
10. 6 NAKLÁDÁNÍ S  GMO 
 
Jako každé nové technologie, i biotechnologie přinášejí potenciální rizika a možnost zneužití. 
Souběžně s výzkumem GMO se rozvíjela i pravidla jejich používání vycházející z principu 
předběžné opatrnosti. V současné době je nakládání s GMO upraveno ve většině států vnitřní 
legislativou i mezinárodními smlouvami, přičemž pravidla Evropské unie se jeví jako 
nejpřísnější. Všechny používané GMO musely projít schvalovacím procesem v závislosti na 
způsobu a rozsahu jejich použití. 
 
Právní předpisy rozlišují tři způsoby používání GMO: 
• uzavřené nakládání s GMO, což je použití GMO v laboratořích, uzavřených sklenících, 

chovech zvířat a průmyslových provozech. Pod pojmem nakládání se rozumí nejen vlastní 
genetická modifikace, ale i uchovávání, pěstování a další manipulace s GMO. 

• uvádění GMO do životního prostředí, neboli jejich záměrné vnesení do životního 
prostředí mimo uzavřený prostor, a to za jiným účelem, než je uvedení do oběhu. Jde 
o polní pokusy s geneticky modifikovanými rostlinami na přesně definovaném pozemku, 
které podléhají přísným pravidlům: sklizené rostliny a semena se po skončení pokusu 
musí stanoveným způsobem zlikvidovat, pozemek je i po následujících několik let 
kontrolován. Do této kategorie by patřilo i použití GM mikroorganismů mimo uzavřený 
prostor, ovšem v ČR zatím nebyl takový výzkum prováděn. 

• uváděním GMO a produktů do oběhu se rozumí jejich předání jiné osobě za účelem 
distribuce nebo používání, pokud se nejedná o předání výlučně k uzavřenému nakládání, 
nebo uvádění do životního prostředí. Jde o dovoz, prodej v obchodní síti, skladování, 
pěstování za účelem prodeje a zpracování, výrobu konečných produktů a podobně. 

 
 
10. 7 AKTUÁLNÍ SITUACE V  OBLASTI GM  PLODIN  
 
 
10. 7. 1 Situace ve světě 
 
Geneticky modifikované zemědělské plodiny se komerčně pěstují od roku 1995. 
Nejrozšířenější je pěstování geneticky modifikované sóji (v USA přes 90 % produkce sóji), 
velmi rychle stoupá produkce GM kukuřice (především USA) a také bavlníku (Čína, Indie), 
víceméně stagnuje podíl GM řepky (Kanada). Stále převažuje používání dvou základních typů 
modifikací sloužících k usnadnění agrotechniky: do rostlin je vkládán gen pro toleranci 
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k určitému herbicidu nebo gen způsobující odolnost vůči hmyzím škůdcům. Narůstajícím 
trendem je kombinace těchto vlastností, tj. vkládání dvou a více transgenů do jedné rostliny. 
Uvedené technologie přinášejí největší výhody při velkoplošném pěstování, jaké existuje 
v USA nebo Argentině, například tím, že umožňují bezorebné obdělávání půdy, které snižuje 
erozi.  
Kritici biotechnologií namítají, že stále nebyly uvedeny na trh takové plodiny, které by 
přinesly užitek pro spotřebitele, například obohacením stravy v rozvojových zemích 
o vitamíny nebo železo. Převážná většina GM plodin je pěstována v rozvinutých zemích jako 
krmivo nebo k průmyslovému zpracování, nově i pro výrobu bioetanolu. Největší 
biotechnologické firmy neinvestují do vývoje GM plodin pěstovaných výhradně v Africe 
nebo Asii, proto státy jako Čína a Indie v posledních letech biotechnologický výzkum samy 
výrazně finančně podporují a zaměřují jej na řešení problémů, které jsou rozhodující pro 
rozvojové země: odolnost k suchu a zasolení půdy (rýže, maniok, kukuřice), obohacení 
o vitamíny a mikronutrienty (rýže, čirok, maniok), odolnost ke škůdcům a chorobám. 
Objevují se i plodiny určené k výhradně technickým účelům, jako zdroj obnovitelných 
surovin - např. brambory určené k výrobě technického škrobu. Mnoho výzkumných projektů 
běží v oblasti biopaliv - vlastnosti rostlin, a to včetně dřevin, jsou pozměňovány tak, aby 
výroba biopaliv byla efektivnější. Na trh se dostala první geneticky modifikovaná rostlina 
určená pro okrasné zahradnictví - karafiát s modrou barvou květu. Geneticky modifikované 
rostliny mohou být také zdrojem farmaceutických surovin nebo speciálních chemikálií.  
 
 
10. 7. 2 Situace v České republice 
 
Uvádění GMO do oběhu je schvalováno na úrovni celé EU a vydaná povolení platí pro 
všechny členské státy. V důsledku převládajícího negativního postoje veřejnosti i politiků se 
můžeme na evropském trhu setkat pouze s několika málo GM plodinami nebo výrobky z nich. 
V ČR je však poměrně běžné použití GMO k výzkumným a laboratorním účelům. Pomocí 
GM bakterií a kvasinek jsou vyráběny enzymy, diagnostika nebo očkovací látky.  
Od konce 90. let probíhají v ČR polní pokusy s různými GM plodinami, zejména kukuřicí, 
bramborami a řepkou. Pokusy provádějí instituce, které mají dlouholeté zkušenosti se 
šlechtěním nových odrůd, jako např. Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. Praha nebo 
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o..  
V rámci EU lze zkušenosti ČR s GM plodinami označit za velmi pokročilé. V praxi se však 
pěstuje pouze jediná plodina - kukuřice MON810, označovaná též jako Bt kukuřice, odolná 
vůči zavíječi kukuřičnému. V ČR se pěstuje od roku 2005. Jedná se o GM plodinu s vloženým 
genem z půdní bakterie Bacillus thuringiensis (odtud Bt kukuřice), který kukuřici propůjčuje 
odolnost proti škodlivému zavíječi kukuřičnému. Produkce je využívána jako krmivo, 
nejčastěji přímo pěstitelem, případně je zpracována na bioplyn. V roce 2010 byly poprvé také 
vysázeny GM brambory s určeným použitím mimo potravinářství, konkrétně odrůda Amflora, 
která se vyznačovala změněným složením škrobu (amylopektin na úkor amylózy). V současné 
době se u nás ale nepěstuje. GM sóju tolerantní k herbicidu není možné v zemích EU 
pěstovat, s velkou pravděpodobností se ale může vyskytovat v dovážených krmivech. Na 
pultech obchodů se můžeme setkat s olejem vyrobeným z této sóji. Pro dovoz a zpracování 
jsou v EU povoleny i některé modifikace kukuřice a řepky. 
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