
Trendy v hodnocení kvality a 
skladování obilnin 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Identifikační číslo projektu: 
13/018/1310b/131/000670



Nové metody a trendy v 
posklizňovém ošetřování obilovin

Ing. František Beneš
Ing. Ondřej Polák

Václav Bouze

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí



Nové metody a trendy v 
posklizňovém ošetřování obilovin
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Nové metody a trendy v 
posklizňovém ošetřování obilovin



1) Příjem zrnin

Skladovatel musí mít stanoveno:
a) Jak budou přejímány jednotlivé dodávky, včetně ověřování hmotnosti,
b) jak bude prověřována jakost (viz Plán kontroly jakosti uvedený v pravidlech
správné výroby a hygienické praxe pro výrobce krmných směsí),
c) způsob posklizňové úpravy přejímaných zásob – musí být stanovena funkce
konkrétního pracovníka, který rozhoduje o způsobu (viz Pravidla správné praxe
pro posklizňovou úpravu zrnin a olejnin pro všechny skladovatele a prvovýrobce s
vlastními sklady),
d) jak bude postupováno, když jednotlivá dodávka neodpovídá deklaraci, případně
u zboží v obalech, jak bude postupováno při poškození obalů,
e) jak bude postupováno v případě zjištění mykotoxinů v obsahu přesahujícím
maximální povolené limity stanovené předpisy ES,
f) postup při zjištění přítomnosti živých skladištních škůdců. V případě uskladnění
je možné pouze do oddělených a vyčleněných prostor, které umožňuje asanační
ošetření,
g) postup pro oddělené skladování dle druhů, použitelnosti a účelu. Nelze míchat
zásoby s různou skladovací schopností danou jejich vlhkostí apod. Je vhodné
jednotlivé sklady a skladové prostory specializovat s ohledem i na jejich
technologickou vybavenost.



1) Příjem zrnin – nadúrovňové 
hotové žlaby

Znázorněné řešení je vhodné zejména pro naskladňování menšího množství 
zrna do 10 t.h-1 „menší efektivnost vynaložené investice“



1) Příjem zrnin – přejezdný příjmový            
dvojkoš v bezezbytkovém provedení



1) Příjem zrnin

Nejčastějším řešením příjmu zrna je podúrovňovým
příjmovým zásobníkem, který je vybaven:

• Kontinuálním uzávěrem pro plynulou regulaci toku zrna
• Délka příjmového zásobníku se stanoví na základě

očekávaného množství
• Sklápění se řeší dle prostorových možností v daném

podniku umožňuje se sklápění zrna z dopravních
prostředků:

• do boku,
• nazad.



1) Příjem zrnin

Příjem se musí realizovat na základě předpokládaného
množství zrna a následné kapacitě dopravních cest

Možná rizika na příjmu:

• Při větším množství naskladňovaného zrna, než je
kapacita dopravních cest hrozí ucpání dopravníků a
jejich následné vyčištění – „ekonomické ztráty“

• Naopak při menším příjmu zrna či špatně nastavené
rychlosti šnekového zařízení pod příjmovým košem
dochází v dopravních cestách k většímu rozmělnění
zrn = (větší podíl rozdrcených zrn), které vedou k
„ekonomickým ztrátám“



1) Příjem zrnin

Volba příjmu musí vycházet z celkové denní
výkonnosti nasazených sklízecích mlátiček v
zemědělském podniku.

K zabránění prostojů dopravních prostředků v místě
příjmu zrna je třeba dimenzovat příjem cca o třetinu
vyšší než je souhrnná výkonnost nasazených
sklízecích mlátiček.



1 ) Příjem zrnin - přejezdný koš s vestavěným ocelovým 
žlabem, vybírací redler (rovný nebo zahnutý)
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Plnění hal systémem reverzních pásů 
A) Pojízdný jeden reverzní pás, 
B) Reverzní pás s otáčivými šneky, 
C)  Dva reverzní dopravníky v systému T.

2 ) Manipulace a dopravní cesty



Pásové dopravníky – dosluhují široké pásy s pojízdnými 
shrnovacími vozíky!! 
Nové řešení - úzký pás s pevným shozovým zařízením -
nezatrušují!

2 ) Manipulace a dopravní cesty



Řetězové zalomené dopravníky

2 ) Manipulace a dopravní cesty



Místo 4 dopravníků stačí 1 zalomený dopravník

Nové metody a trendy v posklizňovém 
ošetřování obilovin



Redlery - rozhodující prvek pro vodorovné cesty, zejména 
pro vysoké výkony na příjmu zrnin
Rizika: redlery musí být správně nadimenzované

2 ) Manipulace a dopravní cesty



Korečkové elevátory – nejrozšířenější prvek sil pro 
vertikální dopravu, od výkonu 20 t do výkonů 500 t/h

2) Manipulace a dopravní cesty



Obilní pumpa 
- inovativní dopravník pro plnění sil nebo hal a současně

pro naskladňování i vyskladňování ze sil nebo hal – stačí
jeden motor (efektivnost)

2) Manipulace a dopravní cesty



Výkony 55 – 495 tun za hodinu – výhody oproti 
jiným řešením dopravních cest (vyšší efektivnost)

2) Manipulace a dopravní cesty

Obilní pumpa



Kombinace: Obilní pumpy a suchého příjmu

2) Manipulace a dopravní cesty

Suchý příjem



Kombinace: Obilní pumpy a suchého příjmu

2) Manipulace a dopravní cesty



1) Příjem zrnin

2) Manipulace a dopravní cesty

3) Manipulační zásobníky 

4) Čištění

5) Sušení

6) Skladování zrnin

7) Vzorové linky

Nové metody a trendy v posklizňovém 
ošetřování obilovin



3 ) Akumulační zásobníky

Příjmový zásobník musí
umožňovat rychlé a
dokonalé vyčištění zrna
při přechodu na příjem
jiného druhu zrna,
konstrukci příjmového
zásobníku je třeba volit
tak, aby bylo zamezeno
ulpívání zrna na jeho
stěnách.



3 ) Akumulační zásobníky
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1  - Vstup materiálu
2  - Vzduchové předčištění 
3  - Vzduchové čištění
4  - Odpadní vzduch
5  - Hlavní pohon sít
A  - Vyčištěný materiál
B  - Propad sít - zadina
C  - Přepad sít - odpad

4 ) Čištění – schéma předčističky –
inovativní řešení

Předčištěním se rozumí odstranění co největšího podílu plevelných semen,
zelených částí rostlin, zlomků zrn i dalších nečistot. Tyto frakce mají obvykle i
po sušení vyšší vlhkost, takže škůdci a choroby, především plísně a bakterie
se nachází v nevyčištěné mase zrnin: mají zde optimální podmínky pro šíření.



4 ) Čištění – předčističky – výkon  
25–220 t/h



• Výkon se určí v závislosti na plodině
• Vhodnou čističku volit dle požadavků

podniku
• Nutná recirkulace čistícího vzduchu
• Nároky na nízké opotřebení a nároky na

údržbu
• Sítové čističky slouží k předčištění a

hlavnímu čištění obilí a zrnin
• Měli by mít robustní konstrukci z

hlediska životnosti daného aparátu
• Čističky by měli obsahovat: předsíto a

hlavní síto (nutné pro správnou
funkčnost)

• čištěný materiál rozdělují na čtyři
základní frakce –

• kvalita 1.
• kvalita 2. (zlomky)
• přepad před sítem
• prach

4 ) Čištění – čističky z výkonem z 
menším výkonem (40–60 t/h) 



4 ) Čištění – čističky z větším výkonem 
40–300 t/h – v závislosti na zatížení



4 ) Čištění – čističky z výkonem 40–300 t/h



4 ) Čištění – ASPIRACE čističek
• Provedení čističek s recirkulační komorou umožňuje používat

cyklóny a filtry malých rozměrů v porovnání se staršími
odlučovači. U nových čističek je vyšší „efektivnost vložených
prostředků“.

• Objemový tok na výstupu z čističky je díky recirkulaci vzduchu
uvnitř stroje roven přibližně pouze 10 % celkového množství
vzduchu, se kterým čistička pracuje.

Průmyslový filtr
• Tvarově je podobný cyklónu, avšak ve svých útrobách skrývá

soustavu textilních filtračních hadic.
• Nasávaný technologický vzduch prochází skrze filtrační vrstvu,

na níž ulpívají odloučené částice.
• Automatický systém zpětného profuku, zajišťuje oklep hadic a

uvolnění částic do výsypky filtru.
• Výstupní koncentrace do 10 mg/m3 výstupního vzduchu.



4 ) Čištění – Cyklónový odlučovač
• Gravitační cyklónové odlučovače

jsou základním a ve většině případů
vyhovujícím způsobem oddělování
TZL od vzduchu emitovaného do
okolního prostředí.

• Jedná se většinou o odlučovač se
spirálovým vstupem. Technologický
vzduch uvnitř cyklónu několikrát
prudce změní směr, přičemž dochází
ke gravitačnímu odloučení TZL.

• Výstupní koncentrace TZL závisí na
rozměrech, velikosti a provozníc
podmínkách, neměla by však
přesáhnout hodnotu 150 mg/m3

výstupního vzduchu.
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Sušení je technologicky i energeticky velmi náročný proces 
zasahující významně do fyziologie semen:

• Čím je zrno vlhčí, tím je citlivější na teplotu.
• Ze zrnin s vlhkostí nad 20 % lze při jednom průběhu sušení 

odebrat nejvýše 2 % vody. 
• Proto se proces sušení až několikanásobně opakuje. K 

dispozici je velké množství sušáren. 
• Použít lze typy s nepřímým ohřevem, určené pro zrniny. 
• Rozhodující parametry sušení jsou přípustný náhřev 

závislý na 
• vlhkosti vstupující masy zrnin a doba sušení.

5 ) Sušení



- nejdokonalejší konzervační metoda, nezbytná pro
produkci kukuřice, slunečnice a řepky;

- sušičky dávkové x kontinuální, mobilní x stacionární,
obilní x kukuřičné;

- používaný materiál pozink nebo tvrzený hliník
(absolutní odolnost korozi, hladký tok zrna);

- od 5 t/h do 250 t/h;
- řízení průmyslovým automatem;
- vybavení – druh ohřevu, izolace, vzduchotechnika,

čištění vzduchu, odhlučnění, řízení, atd.

5 ) Sušení



Kontinuální

• pro malé odsušky

• v posklizňové lince

• pro velké výkony zrnin 

Dávkové

• pro velké odsušky (kejdy)

• jednoduché hlídání vlhkosti

• nepotřebují posklizňovku

5 ) Sušení



5 ) Sušení – Princip dávkového sušení



5 ) Sušení

Režim sušení závisí:

a) Na druhu a jeho vlastnostech,
b) na účelu sušeného materiálu,
c) na vstupní vlhkosti.

Přestože u velkokapacitních sušáren je proces sušení v
podstat zautomatizován, je třeba dodržovat stanovené
technologické postupy pro jednotlivé druhy, bezpečnostní
a protipožární opatření stanovená technickými
podmínkami a provozními řády.



5 ) Sušení

• Bezpečné skladování zrnin vyžaduje snížit vlhkost zrna
do 14 %.

• Při jednom odsušení snížíme vlhkost o 3–4 %. Proto je
důležité třídit zrno před sušením do skupin, a to s
vlhkostí do 18 % a nad 18 % s tím, že není ekonomické
sklízet zrniny s výjimkou kukuřice s vlhkostí nad 20 %.

• V současné dob se využívají v naprosté většiny
sušárny sesypné, teplovzdušné s nepřímým ohřevem
vzduchu.



5 ) Sušení
Dovolené teploty náhřevu zrna



5 ) Sušení – inovativní vybavení sušiček 
V současné době existují pokročilé technologie sušení, kdy dochází k
velkým úsporám na vytápění sušáren = zejména vhodnou konstrukcí
sušících věží a rekuperací tepelné energie



5 ) Sušení – sušičky menších výkonů 
výhody 

3 - stupňové 4 - stupňové

OP2



Snímek 44

OP2 Ondřej Polák; 4. 5. 2015



5 ) Sušení – sušičky středních výkonů



5 ) Sušení – sušičky větších výkonů

Nízko -etážní

Vysoko - etážní



5 ) Sušení – sušičky největších výkonů



5 ) Sušení – propojení sušičky s 
výměníkem na odpadní teplo z BPS



5 ) Sušení – sušička s výměníkem na 
odpadní teplo z BPS
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5 ) Sušení – pásová sušička s výměníky 
na odpadní teplo z BPS



5 ) Sušení – pásová sušička průmyslová

PASKOV



5 ) Sušení – pásová sušička na digestát, 
štěpku, vojtěšku, obiloviny, atd. 

 Vysoká efektivnost využití odpadního tepla a sušení

 Nízké provozní parametry

 Nízké emise – do 20 mg/m3

 Prvotřídní výstupní produkt

 Od výkonu BPS 300 kWh

 Modulární konstrukce a možnost rozšíření v budoucnu (možnost zvýšení kapacity)

JELŠAVA



 Kapacity 1 – 50 t/h na výstupu

 Použití nízkoteplotního sušení od 65 °C teplé vody

 Pro výrobu peletek se ročně usuší 15.000.000 t na pásových sušárnách 

 Nízká prašnost do 20 mg/m3 

 Homogenní výstupní materiál

 Výhodné i pro snížení vody pro spalování biomasy a zvýšení účinnosti kotle

Příklady pásových sušiček v ČR:

5 ) Sušení – pásové sušičky s výměníky

Firma Kraj Typ Vstup t/h Výstup Specifikace

Leitinger Biocel Paskov 
s.r.o. Ostravský

BT 1/6200-
225,5 14 8,5 Piliny

Semix Ostravský BT 2/100-6 Potraviny

SECA Borohrádek Hradecký BT 1/3000-11 3 2 Štěpka, piliny

AGRONA Staré Město Olomoucký BLT 1/3000-9 1 0,3 Digestát, obilí

PM s.r.o., Jelšava Košický BLT 1/3000-6 2 1 Štěpka, piliny

Dnešická zemědělská a.s. Plzeňský BTL 1/2000-9 1,06 0,3 Digestát, vojtěška
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6 ) Skladování zrnin

Základní pravidla pro skladování
• Během celého procesu skladování se sledují teploty,

pachy, výskyt skladištních škůdců.
• Při zjištění některé závady se ihned musí provádět

nápravné opatření.
• Ve skladu musí být uren pro zboží v obalech způsob

ukládání v. vrstvení obal, palet.
• Musí být zabezpečena přístupnost ke skladovanému

zboží.
• Jednotlivé druhy zboží a zásilek ve skladu musí být

označeny.
• U zboží musí být zřetelné označení jeho užití.



6 ) Skladování zrnin

Ošetřování zásob
Cílem je zabránit znehodnocení nebo poškození zásob.
Veškerá manipulace se musí provádět tak,
aby nedošlo ke smíchání různých druh.

Základní operace při ošetřování zásob:
- snížení teploty zboží přepouštěním, manipulací,
- odvětrávání,
- asanace a protiplísňové ošetření,
- chlazení,
- čištění zásob.
Všechny tyto operace se provádí dle stanovených
technologických a pracovních postup a řádně se
chronologicky evidují.



Halové sklady a inovativní technologie

6 ) Skladování zrnin



6 ) Skladování zrnin – HALA

Obilní 
pumpa

Možnost využití staré halové zástavby + technologická 
inovace v dopravních cestách (použití obilní pumpy = vyšší 
efektivita) 
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6 ) Skladování zrnin – HALA

Inovativní technologický zásah na příjmu ve staré halové zástavbě



6 ) Skladování zrnin – SILA

Nejnovější 
inovace a 

technologie ve 
skladování 
obilovin v 

silech
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6 ) Skladování zrnin – SILA trendy

Nové metody a trendy v technologiích uskladňování obilovin v silech

Nové trendy 
ve vybavení 
Sil



Spodní stavba pro silo – chodby, větrací kanály, 
vložené podlahy – výhody i nevýhody

6 ) Skladování zrnin – trendy ve výbavě 
SIL



Vlhkoměry: provozní a 
obchodní

NIR analyzátory: obsah 
dusíkatých látek, 

hektolitrová váha, sedi-
test, obsah olejů, obsah 

škrobů, atd.

Jednoúčelové přístroje 
pro příjmové laboratoře –

čističky, napočítávače
semen, atd.

6 ) Skladování zrnin – přístroje pro zjišťování 
kvalitativních parametrů obilovin



6 ) Skladování zrnin – příjem a přístroje pro 
zjišťování kvalitativních parametrů obilovin

Systémy odběru vzorků z aut



6 ) Skladování zrnin – PC řízení skladového areálu 
(ventilace, přepouštění, aktivní větrání atd.)



6 ) Skladování zrnin – Aktivní větrání

• Je proces, který spočívá v nucené výměně vzduchu v
mezizrnových prostorech pomocí ventilátorů nejčastěji
se používá u věžových skladů ale i halových skladech.

• Výhodou metody je stabilizace obilovin jejich poměrně
rychlím zchlazením a vysušením.

• Vybavení automatickou regulací je nutností, náročný,
intenzivní proces aktivního provzdušňování závisí na
mnoha okolnostech, k nimž především patří teplota a
vlhkost zrniny a teplota a vlhkost větracího vzduchu.



6 ) Skladování zrnin – Aktivní větrání

V hangárových skladech se využívají 2 typy aktivního
větrání:

- podpovrchové vzduchové kanály a jejich zakrytí
přejezdnými rošty. Rozteč mezi kanály je 2 – 3m,

- nadpovrchový způsob, kdy se skládají větrací roury od
zabudovaného ventilátoru k protější stěně.

Obsluha musí zajistit, aby při naskladňování pomocí
transportéru nedošlo k odvalení roury a tím přerušení
toku vzduchu a dále rovnoměrné naskladnění plochy
skladu a urovnání horní vrstvy do přibližně rovného tvaru
(tzv.do figury).



6 ) Skladování zrnin – Aktivní větrání



1) Příjem zrnin

2) Manipulace a dopravní cesty

3) Manipulační zásobníky 

4) Čištění

5) Sušení

6) Skladování zrnin

7) Vzorové linky

Nové metody a trendy v posklizňovém 
ošetřování obilovin
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7) Problematika stávajících linek 

Agra Deštná, 8 x 500 tun, GDB – TN 1/5 S, 500 kW

výměník

Více etážní
sušička
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7) Problematika stávajících linek 

ZD Novosedly, čtyřetážová sušička ¼ S, 400 kW



7) Problematika stávajících linek 

Agro Liboměřice , GDB –TN 1/5 S, 520 kW

5 – etážová 
sušička



7) Problematika stávajících linek 
ZAS Úžice, GDB –TN 1/5 S, 600 kW



7) Problematika montáže pásové 
sušičky

Dnešická zemědělská, a.s., BTL 1/2000-9, 500 kW



7) Problematika montáže pásové sušičky

AGRONA Staré Město a.s. , BTL 1/3000 – 9, 1000 kW



Slovácký statek, Hodonín 2.000 t

7) Farmářské sila (legislativní rozdíly)



Ing. Přikrylová, Rybníček - Vyškov, 2x250 t

7) Farmářské sila (legislativní rozdíly)



EKOPROGRES TŘEBOVLE, 4 x 1000 t

7) Farmářské sila (legislativní rozdíly)



7) Nová linka postavená na základě 
nejnovějších technologií

Moravská Agra 6 x 3500 tun



ZAS Nivnice, 1. a 2. etapa 10 x 500 t

7) Možnosti a legislativní normy na přístavbu 
nových skladovacích sil



ZD Morašice, 6 x 1000 t

7) Problematika výstavby areálů na zelené louce



ZD Roštýn Hodice, Třešť, 6 x 1.000 t

7) Problematika výstavby areálů na zelené louce



Rostěnice a.s., 17.100 t

7) Problematika výstavby areálů na zelené louce 
vedle současných skladovacích prostor



AGRO 2000,  3 x 3300 t

7) Problematika výstavby areálů na zelené louce 
vedle současných skladovacích prostor



ZD Unčovice, Náklo, 4 x 3000 t

7) Problematika výstavby areálů na zelené louce 
vedle současných skladovacích prostor



ZD Petřín, 8 x 2500 t

7) Problematika výstavby areálů na zelené louce 
vedle současných skladovacích prostor



ZD Dolní Újezd, 8 x 1000 + 4 x 2000 t

7) Problematika výstavby areálů na zelené louce 
vedle současných skladovacích prostor



ZEA Hostěradice a.s., 4. etapy, 123.000 t

7) Problematika výstavby areálů na zelené 
louce vedle současných skladovacích prostor



7) Problematika výstavby areálů na zelené louce 
vedle současných skladovacích prostor

Jiřice u Miroslavy 4 x 3600 a 4 x 4500



Děkujeme za pozornost



„Trendy v hodnocení kvality a skladování obilnin“


