
V. Mechanizační prostředky pro sklizeň a skladování pícnin 
Skladování bývá spojeno i s technologií konzervace píce. Nejběţnější je sušení, stáţování a 

siláţování. 

 

V.1 Sklízecí řezačky 
Požadavek: zaručená délka řezanky, kvalitní řez 

                    vysoká hodinová výkonnost 

                    univerzálnost vyuţití- sklizňové adaptéry, úpravy řezacího ústrojí, 

                                                         moţnost aplikace konzervačních látek do řezanky  

Požadovaná délka řezanky: 

zelené krmení: z hlediska zootechnických poţadavků je poţadavek na délku řezanky 

minimální. Snaha je po omezení ztráty buněčné vody v píci (kvalitním řezem) a zabránění 

navíjení řezanky na válce krmných zařízení. Proto můţeme délku řezanky nastavit od cca 

40mm výš 

seno: 8 – 15 cm 

senáţ: vojtěška 30 – 40mm, jetel 20 – 30 mm, trávy 30 – 40 mm  

kukuřice na siláţ: 12 – 20 mm 

 

Musíme si připomenout, ţe moderní samosběrací návěsy mají tak kvalitní řezací ústrojí, které 

nasazení řezaček, při sběru z řádku, mohou nahradit. 

Nejběţnější řezací ústrojí je bubnové a kolové. 

 

Konstrukce sklízecí řezačky 

Samochodné řezačky 

Mají vysokou pořizovací cenu, proto je nutné zajistit jejich celoroční vyuţití (asi 25 ha na 1 

řádek sklízeče na rok). Vybavují se proto adaptéry pro různá nasazení ve sklizni. 

Poskytují dobré podmínky pro obsluhu. Vysoká kvalita řezanky je dosaţena propracovanou 

konstrukcí vkládacího ústrojí a bubnového řezacího ústrojí. 

 
Obr. Výměnné adaptéry samojízdné sklízecí řezačky – znázorněno je u kaţdého adaptéru: 

porost před adaptérem – provedení adaptéru – osazení řezacího bubnu – provedení dna bubnu 

– co zůstane na poli po přejezdu řezačky. 



 
 

 

 

 

Tažené řezačky se pouţívají pro niţší denní výkony. Jsou oblíbené pro svou univerzálnost, 

niţší cenu a moţnost vysokého ročního vyuţití. 

 

    
 

 

 

 

 

 



Nesené řezačky se pouţívají hlavně na kukuřici, Jedno nebo dvouřádkové. Řezací ústrojí 

bývá kolové. Jejich zavěšení na hydrauliku traktoru umoţňuje připojení přívěsu na sklízenou 

píci. Jsou laciné, ale umoţňují dosaţení jen malé denní výkonnosti. Nevýhodou je zatíţení 

hydrauliky a odlehčení přední nápravy traktoru. 

 

 
 

 

Technologický tok materiálu v řezačce (tedy co se děje s pící při sklizni řezačkou), příklad 

pro zelenou píci – přímé sečení: 

ţací lišta poseče píci, která padá díky přiháněči do ţacího válu. Tam je šnekovým 

dopravníkem zachycena a dopravena do středu válu. Píci převezme vkládací dopravník 

tvořený pásovým dopravníkem nebo otáčejícími se válci. Píce je současně posouvána a 

stlačována, aţ se dostane nad protiostří, které tvoří oporu pro řez. Druhá část řezného 

„aparátu“ jsou noţe na rotujícím bubnu (řezacím bubnu), dno bubnu je hladký ocelový plech. 

Píce je pořezána a vlivem otáčení bubnu se po obvodu (dnu řezací komory) dostává 

k výhozovému otvoru a velikou rychlostí vstupuje do výhozového „komína“ zakončeného 

směrovou koncovkou.  

 



 

Nasazení sklízecí řezačky a 

velkoobjemového návěsu při sklizni 

senáţe.  

Zavadlá líce je shrnutá na řádek. 

Sklízecí řezačka má adaptér se 

sběracím ústrojím.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Konstrukce bubnového řezacího ústrojí 

Základem je rotující buben s řezacími noţi a protiostřím. Platí, ţe čím více je na bubnu 

osazeno a čím vyšší jsou otáčky bubnu, tím je dosaţeno kratší řezanky. Důleţitá je však také 

rychlost vkládání píce. Vkládací ústrojí má za úkol hmotu zmačknout a zajistit plynulý přísun 

k řezacímu ústrojí. Konstrukce vkládacího ústrojí většinou umoţňuje okamţité zastavení 

přísunu píce do prostoru protiostří, aby nedošlo k poškození bubnu při vniknutí cizího tělesa. 

Systém bývá vybavený zařízením na detekci kovu či tvrdých těles, které přímo ovládá pohon 

vkládání. Vkládací ústrojí také umoţňuje reverzaci chodu (zpětný chod).  

Do výstupu z komory řezacího bubnu mohou být vřazeny drhlíkové válce, které díky malé 

vzájemné mezeře a vysoké obvodové rychlosti narušují povrch kukuřičných zrn. Ve 

výstupním komínu můţe být vřazen i metač píce, který zabezpečí vysokou výstupní rychlost 

sklizené hmoty (zajistí usměrněný proud řezanky na výstupu). 

 
Obr. Bubnové řezací ústrojí 

 



 
Obr. Konstrukce sklízecích řezaček a bubnového řezacího ústrojí 

Legenda: 

 
 



 
Obr. Prostorový řez sklízecí řezačkou s adaptérem na kukuřici 

 

 

Konstrukce kolového řezacího ústrojí 

Základem je rotující kolo s noţi, ke kterému je vkládacím ústím přiváděna píce. Nyní 

se pouţívá jen zřídka, většinou u stacionárních technologií v přípravnách krmiv. 

 

  
Obr. Kolové řezací ústrojí 

 

 



Kvalita práce řezačky 

Zásadní vliv mají vkládací a drtící ústrojí. Jednoduchá (a laciná) řešení postačují sklizni 

zelené píce, ne však často sklizni na senáţ. Dalším zásadním parametrem je rozsah moţné 

délky řezanky a průchodnost (výkonnost v t/hod) řezanky. 

Řezačka se nasazuje v kombinaci s velkoobjemovými dopravními prostředky. Aby bylo 

dosaţeno vysoké vytíţení přívěsů či návěsů, hledají se způsoby dosaţení vyššího stlačení píce 

a tím vyšší dopravní výkonnosti. 

 

 

V.2 Mechanizační prostředky pro konzervaci a skladování pícnin 
 

Požadavky:  

udrţení vysoké kvality píce 

jednoduché uskladnění 

snadné vybírání a manipulace 

ekologická bezpečnost 

minimální náklady na zřízení a údrţbu skladovacího prostoru 

návaznost na linky a podřízení technologie krmení hospodářských zvířat 

 

 

V.2.1 Siláž, senáž 

Siláž se vyrábí z glycidových rostlin – kukuřice (zrno v mléčné zralosti), dříve skrojky 

cukrovky. Konzervační prostředí je zajištěno kyselinou mléčnou.  

Kukuřice je v mléčné voskové aţ v počátku voskové zralosti. Sušina se pohybuje od 15 do 

30%. 

 

Senáž se vyrábí z bílkovinných pícnin – vojtěška, jetel, kukuřice, obilní a luskovinové 

směsky. Konzervační prostředí zajišťuje CO2. Píce je v zavadlém stavu, má vyšší obsah sušiny 

(cca 40%). 

 

Pouţívají se ţlabová sila, balení do folie kulatých balíků nebo do vaků (rukávce). Méně se 

nyní poţívají věţová sila s různým způsobem zakládání a vybírání. 

 

Příklad: technologická linka na senáž 

 

1) sečení zelené píce (trojkombinací ţacích lišt, vybavených kondicionérem nebo mačkačem) 

 
 



2) Po zavadnutí píce (ne usušení!) je hmota shrnuta na řádek 

 
 

3) Z řádku můţe být odvezena samosběracím vozem vybaveným řezacím ústrojím 

 
NEBO sklízecí řezačkou a velkoobjemovým vozem 

 



4) Dále se uloţení senáţní hmoty řídí způsobem uskladnění. My si ukáţeme uloţení 

v senáţním ţlabu. 

 

Sloţení píce ve ţlabu 

 
 

 

Rozhrnování a dusání řezanky v senáţním ţlabu 

 
 

 

 

6) Zakrytí ţlabu senáţní folií a zatíţení, aby se do senáţe nedostal vzduch. 

 

 

 

 

 

 

 



Balení do „nekonečných“ rukávců je velmi rozšířená technologie. Příznivá je 

z ekonomických, technologických i provozních hledisek. Sklizená, nařezaná píce se přiváţí 

velkoobjemovými vozy na dávkovací stůl vybavený průběţným lisem a baličkou, který 

pomalu popojíţdí. Rukávec zůstává na pevné podloţce, dávkovací stůl se posouvá.   

 

 
 

Žlabová sila 

Plní se většinou sklápěním z přívěsů a poté se píce rozhrne a udusá traktorem, aby se z píce 

vytěsnil vzduch. Dochází však k velkému znečištění hmoty. Proto je lepší plnění soustavou 

dopravníků od podávacího stolu.  

 

Pro uzavření se pouţívá silážní folie: 

- černá folie je levnější, ale špatně odráţí teplo. To způsobí ohřívání vrchní vrstvy hmoty a 

tím pokles kvality 

- bílá folie obsahují zinek, který je škodlivý pro ţivotní prostředí. Odráţí teplo, ale propouští 

světlo, to zhoršuje kvalitu hmoty, proto je lepší silo zakrýt ještě tmavou plachtou. To je drahé 

řešení. 

=> černá je lepší  

 

Tyto folie se po pouţití většinou znehodnotí (tzn. z folie je odpad). Jedna ze snah je vyvinout 

vícevrstvé siláţní folie, které se dají opakovaně pouţít. V praxi se však příliš nepouţívají, 

neboť jsou drahé, obtíţněji se odstraňují poškození a manipulace s nimi je obtíţnější.  

 

Vybírače siláže – frézování válce + dopravník 

     - vyřezávače bloků  

 

 
Obr. Frézovací vybírač s pásovým dopravníkem 



 

 
Obr. Samochodný krmný vůz s vybíračem senáţe (siláţe) 

 

 

 
Obr. Vyřezávač bloků senáţe (siláţe) 

 

 

 

Balení do folie 

V současné době se uplatňují technologie lisování hmoty a balení balíků do folie. Pouţívá se 

pro senáţování, siláţování i uchování suché píce. Pro dobrý výsledek je podstatná kvalita 

sklízeného materiálu (rovnoměrná vlhkost) a neporušení balící folie, zejména při manipulaci 

s balíkem. Balíky mohou být skladovány i pod širým nebem. 

        
 



 
 

 

 

Věžová sila 

Zemědělské stavby s pevnými stěnami odolnými vůči korozivnímu prostředí, umoţňující 

hermetické (vzduchotěsné) uzavření. 

  

 

Plnění věţových sil (naskladnění píce):  

Metače 

Pneumatické dopravníky 

Hrabicové, pásové dopravníky 

Čas plnění má být co nejkratší, po naplnění se věţ hermeticky zavře. Vybírání věţe je vrchní 

nebo spodní, do středové šachty nebo na bok běţe. Vybíracích mechanismů je celá řada, 

nejdůleţitější je bezporuchový provoz, odolnost proti korozi, dostatečná výkonnost a nízká 

energetická náročnost. 

 
Obr. Plnění senáţních věţí 

 

 

 

 



Vybírání senáţe z věţových sil: 

spodní vybírač: spodní vybírač se skládá z frézy (řetězu s noţi), která se pohybuje na dně 

věţe, pod senáţí. Řetěz se je poháněný elektromotorem, noţe odřezávají senáţ a vynášejí ji 

z prostoru věţe. Kritickým místem bývá porucha řetězu nebo ozubených kol. Fréza se musí 

vyprostit zpod hmoty ve věţi a to je velmi obtíţné i riskantní. Z hlediska zhoršování se kvality 

senáţe po otevření věţe je to však dobrá technologie. 

 

 

horní vybírač: Vybírací šnek je v na povrchu senáţe a koná otáčivý pohyb uvnitř věţe. Šnek 

dopravuje píci do středu, kde jí metač dopravuje do výhozového okna věţe. Z hlediska 

provozních oprav je to příznivá technologie. Z hlediska kvality píce po otevření věţe však 

dochází k rozsáhlejšímu znehodnocení píce. 

 

 

 

 
Obr. Horní vybírač senáţe 

 

 

 

V.2.2 Konzervace píce sušením 

Spočívá ve sníţení obsahu vody v píci na takovou úroveň, která vylučuje vznik biologických 

(hnilobných) procesů v buňkách rostliny. 

 

Neupraveným sušícím prostředím 

Do vrstvy sena se vhání venkovní vzduch za pouţití axiálních ventilátorů, často do 

podroštových prostor nebo vzduchových kanálů. Vzduch prochází uskladněnou vrstvou, ve 

které odnímá ze sena zbytkovou vlhkost, postupuje směrem vzhůru. Proto je třeba dávat pozor 

na vlhkost horní vrstvy píce. Suší se v době nízké vlhkosti venkovního vzduchu – tedy ve 

slunečných, teplých dnech (ne ráno, přes noc). 

 

 

Upraveným sušícím prostředím 

Dosoušecí vzduch se většinou upravuje předehřátím. Pro vysokou energetickou náročnost se 

však tento způsob téměř nepouţívá. 

 

 

Dosoušení a skladování sena 



Protoţe proces sušení píce je časově náročný a z hlediska počasí obtíţně zvládatelný, pouţívá 

se uskladnění s aktivním dosoušením, většinou studeným vzduchem. Nejběţnější je vyuţití 

podlahových roštů na vzduchových kanálech, do kterých ventilátory vhánějí vzduch. Ten 

prochází rošty a dosouší píci, která můţe být max. do výšky 2 m. Aţ po jejím vysušení lze 

naskladnit a dosoušet novou 2 m vrstvu, max. však do celkové výše 6 – 8 m.  

Pro manipulaci se pouţívá portálový jeřáb nebo mobilní stohaře a manipulátory. Obdobně 

pracuje i systém věţových seníků, v praxi však není rozšířen. 

 

U sena se vyuţívá technologie lisování v kombinaci s aktivním dosoušením (problémy 

s kvalitou), nebo balením do folie. 

 

 

 

 
Obr. Rozvrstvení píce při dosoušení provzdušňováním 

 

 

 

 
Obr. Uspořádání solárního seníku 

 

Seníky jsou vysoké, lehce opláštěné průjezdné stavby vybavené portálovým jeřábem pro 

manipulaci s pící, vyuţívající prvků aktivního dosoušení naskladněné píce.  

 

 

V.2.3 Sklizeň pícnin lisováním 

Lisy jsme probrali v předchozí kapitole 

 



V.2.4 Mechanizační prostředky pro sklizeň kukuřice  

 

Různé technologie sklizně: 

1.) čisté zrno        sklízecí mlátičkou 

2.) zrno + vřetena palic CCM (Corn Cob Mix)   sklízecí mlátičkou 

3.) zrno + vřeteno palic s listeny LKS (Liesch Kolben Schrot)     sklízecí řezačkou 

4.) celé rostliny GPS – Gesamt Pflazen Silage  sklízecí řezačkou 

 

 

V.2.4.1 Sklizeň kukuřice na zrno                  
Sklízí se vyzrálá kukuřice a vlhkostí zrna do 40% sklízecí mlátičkou se speciálními úpravami. 

Sklízecí mlátička pracuje se speciálním adaptérem na odlamování palic: vtahovací válce, 

odlamovací lišty, řezací-rozbíjecí ústrojí. Mlátička musí být vybavena zesíleným mlátícím 

ústrojím a je nutné provést další úpravy a seřízení (redukce otáček mlátícího bubnu, úprava 

čistidel...).  

 

   
Obr. Ústrojí na odlamování kukuřičných palic 

 

 

V.2.4.2 Kukuřice na CCM  (zrno a vřetena palic) 

                  

CCM se pouţívá hlavně na výkrm prasat. Vřetena se rozlámou na délku asi 30 mm. 

Provádí se sklízecí mlátičkou s úpravami: mezi lišty mlátícího bubnu se montují drtící lišty, 

otáčky se sniţují asi na 600-800 ot./min. Provádějí se úpravy na vytřasadlech – osazují se řidší 

rošty. Vyjímá se zrnové síto. 

 



V.2.4.3 Kukuřice na LKS (zrno + vřeteno palic s listeny) 

sklízecí řezačkou + sklízecí adaptér s odlamováním kukuřičných palic 

 

 

V.2.4.4 Sklizeň celé rostliny 

pouţívá se sklízecí řezačka, zejména na kukuřičnou siláţ 

 

Adaptéry mají tři základní provedení. 

– ozubené podávací bubny 

-  řádkové adaptéry 

-  ţací stůl běţného provedení s velkým přiháněčem. 

 

Řezačky jsou většinou vybaveny bubnovým řezacím ústrojím (dosahují délky řezanky jiţ od 3 

mm!). Výbavou sklízecí řezačky můţe být za řezacím bubnem ještě drtič zrna – dva proti 

sobě se otáčející válce s jemnými dráţkami o různých otáčkách s nastavitelnou mezerou. 

Výsledkem je drcení zrn a zvýšený dopravní účinek. Vyvolávají třecí efekt napomáhající 

rozrušení zrn. Podobného efektu je dosaţeno i poţitím drhlíkového dna řezacího bubnu. 

 

 
 



 
 

 

Pro výkonnější dopravní moţnosti pořezané hmoty můţe být i do odhazového komína osazen 

metač. 

 

                                 
Obr. Řezací ústrojí doplněné drtičem zrna        Obr. Řezací ústrojí s drhlíkovým dnem 

 

 
 



Technologický tok materiálu sklízecí řezačkou při sklizni kukuřice na siláž 

Ţací adaptér s ozubenými podávacími bubny poseče kukuřici, která je přivedena k 

vkládacímu dopravníku. Píce je zde současně dopravována a stlačována, aţ se dostane nad 

protiostří, které tvoří oporu pro řez. Druhá část řezného „aparátu“ jsou noţe na rotujícím 

bubnu (řezacím bubnu), dno bubnu je hrubé, drsné (tzv. drhlíkové dno) z ocelového plechu. 

Píce je pořezána a vlivem otáčení bubnu se po obvodu (po dnu řezací komory) dopravuje 

vysokou rychlostí. Kontaktem se zvýšeným třením zrna o drhlíkové dno je obal zrna kukuřice 

mechanicky narušován. Dostává k výhozovému otvoru. Při vstupu do výhozového „komína“ 

prochází hmota malou mezerou mezi velmi rychle rotujícími válci (drhlíkovými válci), které 

zrno opět mechanicky narušují a zvyšují dopravní rychlost hmoty. Ta můţe být následně 

zvýšena ještě lopatkami metače. 

Důvodem snahy o narušení kukuřičných zrn je jejich výrazně lepší stravitelnost 

hospodářskými zvířaty. 

 

 

motor řezačky 

 

převod plochým řemenem 

metač 

drhlíkové (drtící) válce 

řezací buben s protiostřím 

 

vkládací válce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrolní otázky: 
1) Požadovaná délka řezanky u senáže. 
2) Do nákresu doplňte části vkládacího a řezacího bubnového ústrojí. 

 
3) Jaká je největší možná výška naskladněné vrstvy sena v seníku s aktivním dosoušením 
(čerstvého a celková výška po dosušení)? 
4) Pro jaký druh sklizně kukuřice se používá sklízecí mlátička? 
5) Jaký je důvod narušení obalu zrna kukuřice při průchodu sklízecí řezačkou?  


