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Část současné problematiky v zemědělství se odvíjí od konfrontace s řadou, často 

protichůdných, názorů a požadavků. Na jedné straně je snaha o zajištění produkce v souladu 

s ochranou přírody, na straně druhé vyvstávají otázky ekonomické, sociální, migrační, právní 

nebo bezpečnostní, včetně úrovně soběstačnosti v produkci potravin. Rostoucí populace a 

důsledky změny klimatu kladou na zemědělský sektor obrovskou odpovědnost za zvýšení 

produkce a produktivity. V roce 2018 byla vydána zpráva „Agriculture 4.0 – The Future of 

Farming Technology“, která se zabývá čtyřmi hlavními trendy, které vyvíjejí tlak na 

zemědělství tak, aby splňovalo požadavky budoucnosti. Jsou to: demografický vývoj, 

nedostatek přírodních zdrojů, klimatická změna a plýtvání potravinami. Zpráva uvádí, že 

ačkoli poptávka roste neustále, do roku 2050 bude zemědělský sektor muset vyprodukovat o 

70 % více potravin. Splnění těchto výzev bude vyžadovat společné úsilí vlád, investorů, 

výzkumníků a samozřejmě i zemědělců, kteří v tomto procesu sehrají klíčovou roli. 

 

 

Obr. 1: Vývoj populace a potřeb v nejbližší době. 

 

Ve většině zemí, kde je expanze orné půdy prostě nemožná, se automatizace zemědělství stala 

jedinou možností a je nutností dneška (Subeesh a Mehta 2021). V tuto chvíli rovněž narážíme 

na limity ve výkonnosti techniky a zajištění požadované produkce potravin bude do budoucna 

spojeno s výraznou modifikací výrobních postupů, které se budou opírat o digitální 

technologie, senzoriku, data a robotiku.  

Z pohledu zavádění nových technologií se často hovořilo ve spojení s termínem „precizní 

zemědělství“. Precizní zemědělství není novým pojmem. Precizní zemědělství představuje 

postupy řízení činností založené na sledování, měření a reagování na variabilitu půdních 

podmínek a stavu porostu plodin. Klade i rovněž za cíl definovat rozhodovací postupy s cílem 

optimalizovat návratnost vstupů při zachování udržitelnosti a šetrného přístupu ke zdrojům 

(Santos a Kienzle, 2020). 



Pravdou je, že cesty uplatnění technologických postupů rozhodně nebyly tak přímočaré, jak se 

původně očekávalo. Na druhou stranu, řada z nich dnes nachází reálné uplatnění a další je 

následují. Je to především technický pokrok, který uvádí řadu z nich do života. Jedním 

z hnacích impulzů je zmiňovaná digitalizace výrobních procesů.  

S nástupem digitalizace se objevuje další termín a tím je tzv. Zemědělství 4.0. V podstatě se 

jedná o moderní techniku a technologie v zemědělství s cílem zvýšení preciznosti práce, 

snížení nákladů, zvýšení výkonnosti, inteligentního zpracování a vyhodnocování dat. 

Ddigitalizace, automatizace a umělá inteligence hrají hlavní roli. 

Rovněž lze uvést, že zemědělství 4.0, případně synonyma, jako digitální zemědělství, chytré 

zemědělství, vznikly v okamžiku, kdy se spojilo precizní zemědělství s telematikou a správou 

dat (CEMA, 2019).  Zemědělství 4.0 je tedy nadstavbou precizního zemědělství, které dokáže 

díky robotizaci a automatizaci zrychlit a výrazně zvýšit kvalitu a efektivitu pracovních 

činností. 

Právě podpora digitalizace a nových technologií v zemědělství bude jednou z klíčových 

součástí opatření v boji proti klimatickým změnám, mitigaci emisí skleníkových plynů do 

ovzduší a znečištění okolního životního prostředí.  Šetrnému hospodaření pomáhají i systémy 

variabilního hnojení či aplikace chemických ochranných látek, které zajistí aplikaci materiálu 

pouze tam, kde je to potřeba a v množství, které je potřeba. Snižovat erozi, emise CO2 či 

ztrátu vody pomáhají nové technologie také tím, že zpracovávají půdu jen do té míry, do jaké 

je to skutečně potřeba.  

Změna povahy zemědělství a vize 4.0 se opírá o moderní technologie, které do tohoto oboru 

vstupují. Na prvním místě je to internet věcí (IoT). Neméně důležité jsou také další pojmy, 

které dohromady tvoří podporu pro rozhodovací procesy, udržitelnou produkci a snižování 

nadvýroby: umělá inteligence, Big data, autonomní roboti, senzory, cloudové výpočty, 3D 

tisk, nanotechnologie, genetika, datová uložiště, aditivní výroba, umělá inteligence, M2M 

(machine to machine comunication). Vyvstávají rovněž otázky ochrany dat, soukromí a 

vlastnictví dat generovaných na farmách. To vše bude součástí digitalizovaného zemědělství.  

 

IoT – internet věcí  

Internet věcí (IoT) v zemědělském sektoru odkazuje na použití senzorů a dalších zařízení k 

přeměně každého prvku a činnosti spojené s farmařením na data. Podpora IoT a nástup robotů 

v mnoha činnostech každodenního života činí z robotických aplikací podporovaných IoT 

hmatatelnou realitu naší nadcházející budoucnosti (Grieco a kol., 2014). Zemědělský internet 

věcí vnesl do zemědělské výroby řadu změn. Zvyšuje nejen výkonnost práce, ale může také 



účinně zlepšit kvalitu zemědělských produktů, snížit náklady na pracovní sílu, zvýšit zisky a 

skutečně realizovat modernizaci zemědělství (Xu a kol., 2022). Internet věcí je také jedním 

z důvodů, proč může zemědělství generovat tak velké množství cenných informací, a očekává 

se, že zemědělství bude výrazně ovlivněno pokrokem v těchto technologiích (Tzounis a kol., 

2017). Odhaduje se rovněž, že s novými možnostmi a vývojem má internet věcí potenciál 

zvýšit produktivitu zemědělství o 70 % do roku 2050 (Sarni  a kol., 2019), což na druhou 

stranu odpovídá očekávanému navýšené potřeby potravin v daném období.  

 

 

Obr. 2: Očekávaní změny ve správě dat s využitím datových úložišť.  

 

Big data 

Stále rostoucí množství dat dostupných pro správu současně vyžaduje využití speciálních 

nástrojů pro zautomatizování procesu zpracování dat, třídění a jejich interpretaci. Objemy dat, 

které jsou v současnosti získávány, však ještě pravděpodobně nejsou na úrovni odpovídající 

tzv. velkým datům (Sáiz-Rubio a Rovira-Más, 2020).  

Podle Manycia a kol. (2019) velká data obvykle začínající na úrovni terabajtů a objem 

datových sad přesahuje schopnost běžných databázových softwarových nástrojů zaznamenat, 

uložit, spravovat a analyzovat informace.  

 

Senzorové platformy 

Jednou z naléhavých výzev je výzkum a vývoj v oblasti tzv. neinvazivních senzorů schopných 

v průběhu práce strojů nebo jejich přejezdů. V souvislosti s nasazením senzorů se objevují 

pojmy, které blíže charakterizují jejich umístění. Jedná se především o prostředky a 

technologie dálkového průzkumu Země a na druhé straně, doslova přeloženo, proximální 

senzory. Dálkový průzkum zahrnuje nasazení senzorových systémů s využitím letecké nebo 

satelitní platformy, proximální snímání vyžaduje provoz snímače při malé vzdálenosti, uvádí 

se do 2 m, nebo dokonce v kontaktu s půdou nebo rostlinami (Obr. 3).  



 

 

Obr. 3: Měřicí platforma osazená geofyzikálními přístroji. 

 

Dálkový průzkum Země 

Dálkový průzkum Země hraje klíčovou roli na cestě k uplatnění chytrého zemědělství, 

protože se výrazně zvýšila dostupnost dat ze satelitů. K důležitým satelitům, které poskytují 

data pro zemědělství, patří bezpochyby Landsat nebo Sentinel 2.  

Výrazné oblibě se těší bezpilotní prostředky (UAV), které létají v nižších výškách. Dle 

zákonných nařízení je to v ČR 120 m. Bezpilotním prostředkům, tak jak se dnes prezentují, 

byla předvídána velká budoucnost spojená především se zemědělstvím. Odhady trhu 

naznačovaly, že 70 % produkce bezpilotních prostředků bude směřovat do zemědělství. 

Bezpilotní prostředky jsou dvojího druhu (Obr. 4). Na jedné straně jsou to prostředky s více 

rotory, tzv. multikoptéry. Umožňují vertikální start a přistání, zastavení během letu, ale 

z hlediska kapacity obsáhnou zpravidla menší plochu. Druhou skupinou jsou platformy 

s pevnými křídly, které využívají klouzavý let a star a přistání odpovídá běžným letadlům. 

Výhodou je větší nasnímaná plocha během letu. Mezi těmito dvěma typy se nachází ještě 

řešení, které umožní kolmý start a přistání, kdy během letu přechází letoun do klouzavého 

letu. 



 

 Obr. 4: rozšířené konstrukční typy bezpilotních prostředků.  

 

S nasazením UAV se počítá především při pořizováním snímků v širokém rozsahu vlnových 

délek elektromagnetického záření. Díky relativní dostupnosti techniky, vysoké operativnosti 

nebo vysokému rozlišení snímků je možné získávat velmi podrobná data o porostu a jeho 

stavu. S tím se tedy nabízí využití pro cílené ošetření pomocí bezpilotních prostředků. Tady 

však nastávají, především legislativní, omezení. Především je letecká aplikace přípravků na 

ochranu rostlin je od 1. 7. 2012 zakázána podle § 52 odst. 1) zákona č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění platném (dále jen 

zákona), lze ji provést POUZE, je-li povolena podle §52 odst. 2) zákona. Požadavky na 

leteckou aplikaci stanovené v § 52 zákona, se nevztahují na leteckou aplikaci pomocných 

prostředků (včetně bioagens) podle § 54 zákona. [1]. Tolik přesný výklad. Letecké aplikace 

jsou zakázány ve všech členských státech EU. Létání s bezpilotními prostředky rovněž 

podléhá pravidlům civilního letectví v každém členském státě [2]. Přestože jsou na trhu 

dostupné aplikační bezpilotní prostředky, jejich využití není samozřejmostí a podléhá 

schvalování.  

 

Proximální senzory 



Řada výzkumných pracovišť vyvinula nebo se pokouší vyvinout senzory pro průběžné měření 

půdních vlastností, pro které se vžil název on-the-go. Hlavní přínos těchto senzorů je 

především schopnost postihnout heterogenitu půdních vlastností a případně také směrovat 

další sběr dat nebo rozhodování o způsobu hospodaření. Variabilní aplikace hnojiv, vápnění, 

setí a dalších vstupů bez přesných půdních map je často nevhodná a pochopitelně může vést k 

ekonomickým ztrátám. Proto se také, ve snaze zlepšit efektivitu v rozhodování, od vývoje 

senzorů mnohé očekává. Potenciál senzorů je především v hustotě vzorkování a poměrně 

nízké ceně za pořízená data. 

 

Podpora vize 4.0 

Pro zemědělství 4.0 jsou relevantní také další termíny. Jedná se například o umělou 

inteligenci (AI), kdy se vybrané schopnosti počítače nebo počítačem řízeného robota rovnají 

úkonům běžně spojeným s inteligentní bytostí. Informační a komunikační technologie (ICT), 

které zprostředkovávají informace uživatelům prostřednictvím například bezdrátových sítí, 

internetu, SMS  apod. K významným senzorům, které nacházejí významné uplatnění u 

autonomních platforem, patří LIDARY. Ty měří pomocí světelných paprsků vzdálenosti a 

vytváří například 3D modely. Jak bylo uvedeno, jedná se o běžnou technologii v autonomních 

vozidlech a vybavení. 

 

 

Obr. 5: Začlenění robotiky do sběru dat a využívání senzorové techniky.  



 

Obr. 6: Výstup v podobě vykreslených kmenů stromů. Data byla získána kombinací solid-

state lidaru a RGB kamery RealSense L515. 

 

Očekávaný vývoj v nejbližší době 

Pro spotřebitele by uplatnění nových technoloií mělo znamenat levnější a kvalitnější 

potraviny. K produkci potravin a zajišťování světových potřeb potřebují systémy rostlinné 

výroby inovativní řešení tak, aby výsledný produkt byl získán ekologicky, ekonomicky a 

sociálně odpovědným způsobem. Tedy, zatímco koncepční rámec, záměry a rozsah 

problematiky Zemědělství 4.0 jsou v první řadě provokativní a vzrušující, jeho úspěšná a 

skutečná implementace zůstává hlavní výzvou zemědělskému sektoru ve všech zemích po 

celém světě. 

Nástup samosprávných systémových struktur nám dává příležitost rozvinout zcela novou řadu 

zemědělských zařízení, založenou na autonomních strojích, které umí dělat ty správné věci na 

správném místě ve správný čas a správným způsobem. V rámci fóra InclusiveGrowth zazněly 

názory na perspektivu moderních technologií od předních konzultačních firem (Brini, 2017).  

McKinsey&Company uvádí: “Vývoj pokročilých technologií je formován dvěma 

technologickými trendy: velkými daty a pokročilými analytickými schopnostmi na jedné 

straně a robotikou - leteckými snímky, senzory, sofistikovanými predikcemipočasí na straně 

druhé. 

“Tradiční rozhodování založené na zkušenostech farmáře budou nahrazeny algoritmy 

vycházejícími z naměřených dat. Místo fyzické obchůzky a kontroly pozemků bude několik 

zaměstnanců rozhodovat na základě pravidelného monitoring z autonomních bezpilotních 

prostředků a dalších strojů, které pracují na úrovni jednotlivých rostlin z kancelářského 

pracoviště. To vše s předpokladem významné úspory vstupů. Významný nárůst a především 

přijetí smarttechnologií, které integrují BIG data, analytické nástroje, bezdrátovou 



komunikaci, vyspělou techniku včetně molekulární biologie se předpokládá už do roku 2030” 

(The Boston Consulting Group).  

“Technologie, jako jsou moderní senzory a monitorovací zařízení, mohou nyní zemědělcům 

umožnit sledovat plodiny přesněji a mnohdy nepřetržitě. Pro účinné zapojení těchto technik 

bude nezbytné, aby přední místa zaujaly technologie IoT. Internet věcí by měl umožnit 

převýšení pouhého zlepšení stávajících zemědělských procesů; musí zavádět inovace, které 

překonají tradiční kompromisy. Odhaduje se, že s novými technickými možnostmi má 

internet věcí potenciál zvýšit zemědělskou produktivitu do roku 2050 o 70 %“. 

“Čtyři komponenty: výroba, sledování, syntéza a podpora rozhodování. To jsou základní 

požadavky farmy budoucnosti. Produktivita farmy je omezena nejslabší složkou rámce. Bez 

sledování informací se jen obtížně hledá prostor pro zlepšení, pokud nemůžete ukládat své 

informace, nemůžete je použít k lepšímu rozhodování a moderní vybavení potřebuje podporu 

v rozhodování při převodu informací k aplikaci“. (DeloitteConsulting). 

„Příslib přesného zemědělství, v nižší spotřebě a navýšení produkce oslovilo řadu zájemců. 

Technologie sběru dat se rychle vyvíjejí. Na druhou stranu, převládá obava 

týkajícíseschopnosti používat data k nalezení nejlepšího řešení, vzhledem k složitému 

prostředí, jakož i dlouhodobému výrobnímu cyklu v zemědělství. Přes značný pokrok spočívá 

zásadní otázka ve výběru dat, implementaci a účinném využívání. Rovněž zákony a předpisy 

o vlastnictví dat jsou zdrojem obav, ale nejsou překážkou pro pokračující vývoj v této oblasti. 

Cesta k akceptaci spočívá v přidané hodnotě sdílených dat.  (PricewaterhouseCoopers).  

Australská společnost KPMG definuje internet věcí následovně: „Internet věcí slouží 

předřevším k tomu, aby objekty mohly být snímány a ovládány vzdáleně přes existující 

infrastrukturu, vytvářely příležitosti pro přímější integraci mezi fyzickým světem a 

počítačovými systémy. Tato technologie řídí koncept precizního zemědělství za účelem 

zlepšení rozhodování pěstitelů pomocí analýzy dat. Zahrnuje software, jako jsou velká datová 

řešení a nástroje pro správu farem a hardware, jako jsou senzory, bezpilotní prostředky a 

satelity.“ 

Společnost Accenture poukazuje na skutečnost, že nové digitální technologie nyní umožňují 

sbírat a využívat obrovské množství zásadních dat i při minimálních nákladech. 

Také IBM se již připravuje na situaci, kdy bude k dispozici velké množství dat, které budou 

automaticky transformovány do informací prostřednictvím umělé inteligence. 

 

Zrychlená a výrazně mobilizovaná společnost má dopad na náš životní styl. Moderní 

technologie se stávání nedílnou součástí našich životů a lze očekávat rostoucí trend (Springer 



India New Delhi, 2013). Pro mnoho činností je určující čas a hledání způsobů, jak vyměřený 

čas využít. Řešení do jisté míry přinesla telematika. Pokroky v telematickém inženýrství 

dramaticky změnily náš každodenní život a zcela změnily způsob, jakým jsou technologie, 

aplikace a služby vyvíjeny, zpřístupňovány a používány (Agüero a kjol, 2017). 

Neustále tak přibývá systémů, které si vyměňují data mimo vozidlo a stroje pomocí 

telematických systémů. Telematika je nedávno vytvořené slovo syntetizované 

z telekomunikací a informatiky (Hilgers aAchenbach2021, Santa a kol. 2012, Duria kol., 

2004). Rovněž Hernandez a kol. (2017) považují telematiku za jednu z hnacích sil pokroku 

v autonomii. Jedná se o prostředek pro komunikaci mezi hardwarem a senzory, které jsou 

zapojeny do automatizace. Pokud například kamera identifikuje plevel, musí tuto informaci 

sdělit jinému strojnímu zařízení, které může plevel potlačit. Telematika je v automatizaci 

klíčová a často zmiňované systémy IoT jsou na spolehlivé telematice přímo závislé (Paul a 

kol., 2022). 

 

Jak uvádějí  Kayad a kol. (2022) ve své práci, objem dat vzrostl mezi lety 2004 až 2020 z < 

11 MB na > 18 500 MB. Nashromážděná data zahrnují data meteorologických stanic, půdní 

mapy, výnosové mapy, snímky ze satelitů a UAV, použitý software a další data senzorů. Až 

do sezóny 2016 byly údaje o výnosech nejvýraznější porcí z celkového objemu dat. Od roku 

2017 to již byly snímky z bezpilotních prostředků. Podle výsledků této studie a s ohledem na 

nově dostupné senzory dosáhne očekávaný objem dat do sezóny 2025 40 497 MB. Studie se 

vztahovala k pozemku o výměře 22 ha.   

 

Výrazným průlomem byla instalace navigačních technologií s využitím družicového systému. 

Kromě samotné navigace a řízení strojních souprav byly informace o poloze spojeny 

s hodnotami výnosu, správou vozového parku a provozními informacemi o strojích. Spojení 

je navázáno prostřednictvím zařízení, spojeného s palubní diagnostikou nebo terminálem 

stroje, které shromažďuje a přenáší informace do a z různých informačních zdrojů. Podle 

vyjádření dovozců a výrobců zemědělské techniky, je dnes přibližně 80–90 % traktorů v 

západním světě je vybaveno systémem navigace GPS. Využití navigačních systémů 

v zemědělství je dnes standardním stavebním prvkem k optimalizaci provozu strojů. 

Zemědělské navigace umožňují minimalizovat přejezdy po pozemku a docílit tak vyšší 

efektivnosti práce a nižší spotřeby paliva. Vysoká přesnost je docílena díky diferenciální 

satelitní korekci umožňuje plánovat pojezdy strojů po pozemku s přesností v řádu centimetrů. 

Zemědělské stroje osazené satelitními přijímači dnes umějí využít pro svou lokalizaci více 



satelitních systémů – nejčastěji GPS, GLONAS, nebo nově Galileo. Požadovanou přesnost 

jsou stroje schopné docílit díky korekčnímu satelitnímu signálu. Kromě autonomního řízení 

lze data o poloze soupravy využít pro ovládání nářadí. Sekční kontrola pomáhá eliminovat 

překryvy kdy díky ovládání části záběru nářadí, přesné geometrie a známého mechanického 

zpoždění dojde k automatickému vypnutí nebo zapnutí funkce nářadí. Další dimenzí je 

propojení dat o poloze s ostatními daty. Na základě lokální znalosti pozemků a jeho rozdělení 

do zón může být upraven výsevek nebo aplikovaná dávka podle tzv. předpisové mapy. Při 

zemědělských operací dochází také k záznamu dat. Navigační systémy jsou široce používány 

v zemědělství s úspěšnou implementací systémů automatického řízení v traktorech a dalších 

samojízdných a sklizňových strojích. Řešení založená na internetu věcí jsou však stále v rané 

fázi (Villa-Henriksen a kol., 2020).  

Významným krokem v modernizaci a komunikaci mobilních prostředků v zemědělství bylo 

zavedení systému sběrnice ISO (ISO 11783), která využívá CAN technologii pro 

elektronickou komunikaci. Norma ISO 11783 a komponenty ISOBUS založené na normě jsou 

podporovány společnostmi vyrábějícími traktory a k nim připojené nářadí (Oksanen a kol. 

2015). Vzhledem k tomu, že v posledních letech průmysl aktivně podporuje ISOBUS, 

objevila se řada senzorů a řídicích systémů, které jsou kompatibilní s ISOBUS. Tyto systémy 

jsou zaměřeny na dvě hlavní oblasti: (i) rozhodování, kde jsou senzory obvykle namontovány 

na traktoru a jejich cílem je měnit aplikované dávkové příkony (osivo, hnojivo atd.), a (ii) 

monitorování procesu, kde jsou namontovány na nářadí a monitorují (a v některých případech 

kontrolují) správnou aplikaci doporučených dávek (Paraforos a kol., 2019) 

S nárůstem množství dat získaných z mobilních i statických zdrojů roste potřeba 

standardizace datové základny. Výrobci zemědělských a lesnických strojů zaručují 

zaměnitelnost senzorů a ovladačů a akceptují modulový design nových výrobků. Formáty 

datových souborů jsou standardizovány v ISO 11 787. Díky těmto normám mohou být 

informace snadno a efektivně vyměnitelné. Otevírá se značný potenciál pro technologie 

precizního zemědělství a SmartFarming. Zatímco norma ISO 11783 řeší komunikaci mezi 

stroji, stále je zapotřebí rozvíjet standardizaci v oblasti předávání dat mezi kanceláří a strojem. 

Příkladem mohou být tzv. předpisové mapy pro variabilní aplikace. Mít desítky softwarových 

řešení a platit desítky předplatných rozhodně není to, co koncový uživatel požaduje.  

Dalším nezbytným krokem pro úspěšné zavádění telematiky je nástup a zavádění nové 

generace sítí, označované jako 5G. Mobilní síť 5G umožňuje zemědělcům přijímat data v 

reálném čase mezi značným počtem zařízení. Cloudové služby využívající IoT a 5G síť 

poskytnou flexibilní informace v reálném čase, virtuální konzultace, prediktivní úkony, 



analýzu dat a ukládání dat s další vyhlídkou na autonomní provoz bezobslužných 

zemědělských strojů ve většině oblastí zemědělské činnosti (Tang a kol., 2021).  Internet je 

bezesporu trendem dnešní doby. Kromě vzájemného propojení lidí umožňuje akceleraci toku 

informací. Stejně jako v průmyslovém odvětví, tak i v zemědělství přinášejí data velké 

benefity hlavně v podobě lepšího rozhodování podložené určitými typy dat. 

 

Praktické zkušenosti.  

Monitoring strojů a využití v optimalizaci tras 

Jedna z prvotních informací která může přinést důležité informace o provozu strojů je 

monitoring pohybu strojů po pozemcích a komunikacích. Přejezdy technikou představují 

výrazný zásah do stavu půdního prostředí a přímo souvisí s navyšováním nežádoucího 

technogenního zhutnění půd. Řada autorů řešila zatížení orné půdy přejezdy během roku nebo 

v rámci osevního postupu. U malého podniku nebylo přejezdy mechanizace zatíženo 3,3 % 

povrchu půdy a 2,7 % povrchu bylo přejeto jen jednou, 75 % povrchu půdy bylo přejeto 2x a 

více, 15 % bylo přejeto 10x a 2% 27x a více. U velkého podniku nebylo přejezdy 

mechanizace zatíženo 10,9 % povrchu půdy a 1,3 % povrchu bylo přejeto jen jednou. 76 % 

povrchu půdy bylo přejeto 1x a více, 9 % bylo přejeto 8x a 2% 19x a více. Díky telematice 

máme reálný obraz intenzity přejezdů, který je následně patrný během celé vegetace, případně 

jsou dopady pozorovatelné po několik let.  

Na obrázku 7 jsou znázorněny trajektorie jízd techniky na pozemku s cukrovou řepou. Pokud 

bychom data zobrazili plošně v podobě skutečných stop pneumatik, korelovaly by s 

hodnotami uvedenými výše.  

 

Obr. 7: Intenzita přejezdů po pozemku před založením porostu cukrové řepy. 



 

Na základě záznamu jízd je možné provádět optimalizaci pohybu agrotechniky. Jako základní 

parametr v uvedeném případě byl zvolen tvar pozemku. Je zřejmé, že pokud nerespektujeme 

svažitost pozemku, jedná se v některých případech o řešení nevhodné. I v takovém případě je 

možné hledat určitý kompromis, vzhledem ke skutečnosti, že délka jízd, otoček a přejezdů je 

počítána pro všechny směry s krokem 1°. Stanovení směru naváděcích linií proběhlo 

v programu OptiTrail (Leading Farmers, a.s.). Provedením analýz bylo stanoveno, jak změna 

směru řídicí křivky a tvar hranic pozemku ovlivní poměr pracovních a nepracovních jízd a 

doporučené optimální trasy s ohledem na tvar pozemku. Jako podstatná se ukazuje 

komunikace mezi vedoucím pracovníkem a obsluhou stroje, která má s pozemkem praktické 

zkušenosti. 

S obdobnými informacemi pracují také další softwarové produkty, jako jsou programy 

SMSTM Basic (AgLeader Technology, USA) nebo AGRI-PLAN (AGRI-PRECISION s.r.o., 

CZ) 

Na obrázku 8 jsou vyobrazeny návrhy jízd pro vybrané pozemky a konfrontovány 

s původními směry jízd.  

 

 

Obr. 8: Modelové trajektorie jízd pracovních strojů a původní jízdy pořízené záznamem.  

 

Následující tabulka 1 přináší výsledky porovnání původních a modelových trajektorií. Pokud 

porovnáme jednotlivé hodnoty, je patrné, že optimalizace přinesla řadu zlepšení.  

 

Tabulka 1: Hodnoty modelových délek jízd a srovnání s původními hodnotami.  

  
Azimut 

Délka 

celkem 

Linie 

pracovní 

Oblouky 

(m) 

Počet 

oblouků 

Souvratě 

(m) 

Přejezdy 

(m) 



(m) (m) 

Pozemek 

9001/8  

původní 120° 55158,50 42142,67 2750,83 76 9457,11 807,89 

 návrh 105° 54543,33 41961,26 2569,86 71 9457,11 555,11 

Pozemek 

8001/6  

původní 100° 50204,93 38244,66 3329,96 92 8275,10 355,22 

 návrh 120° 49895,52 38285,71 3148,98 87 8275,10 185,73 

Pozemek 

9802/1  

původní 120° 29460,04 18919,38 3800,49 105 6740,17     0,00 

 návrh 36° 27791,44 19163,33 1737,37 48 6740,17 150,57 

 

Obrázek 9 dokumentuje změny délek s ohledem na rozdílné směry trajektorií. Ukazuje se, že i 

minimální změna směru jízdy vede k výrazným změnám v efektivním využití techniky. 

 

 

Obr. 9: Vliv směru jízdy při známém tvaru pozemku na pracovní využití soupravy.   

 

Výstup v podobě navigační linie se převede do příslušného formátu a uloží v navigaci stroje. 

Například uživatelé SMS softwaru mají možnost exportovat výstup ve formátech většiny 

současných značek výrobců zemědělské techniky. 

Tvar pozemku je však pouze jednou z veličin parametrizující pojezdovou linii. S ohledem na 

požadavky protierozních opatření je zapotřebí vstoupit do návrhu ručně a parametry upravit 

dle požadavků. I toto programové nástroje umožní. Jedním ze vstupních údajů mohou být 

odtokové linie na pozemku, které modelují soustředný odtok vody z pozemku. Na základě 

vhodných opatření je možné riziko smyvu a eroze účinně snížit.  

 

Autonomní prvky v ovládání traktorů a pracovních částí strojů  

Automatické řízení sekcí cílí na výrazné zlepšení účinnosti zásahů, především na souvratích, 

kde dochází k opakovaným přejezdům, ale především k opakovaným aplikacím postřiků, 



hnojiv a přesévání ploch. Výrazně vyšší ekonomický prospěch z autonomních funkcí lze 

pozorovat především na menších pozemcích. Z rozdílných literárních zdrojů a vlastních 

polních měření vyplývá, že například opakovaně oseté plochy dosahují hodnot 0,1 až 15,5 % 

z celkové oseté plochy při absenci sekční kontroly Velandia a kol. (2013).  Corassa a kol. 

(2018) zaznamenali, že dvojitě oseté plochy zaujímají 5,5 % z celkové plochy s nárůstem 

hodnoty u nepravidelných pozemků. Luck a kol. (2010) zdokumentovali snížení potřeby 

pesticidů o 1 až 8 % při použití sekční kontroly. Troesch a kol. (2010) uvádí hodnoty až 15, 2 

%, resp. 17,5 %. Autonomní funkce se tak stávají běžnou součástí výbavy traktorů a 

přípojných strojů. K výrazným chybám a také variabilitě v oblastech souvratí přispívají také 

chyby při manuálním ovládání stroje. Jak uvádí Ward (2020), například u rozmetadel 

minerálních hnojiv byla zjištěna chyba v průměru 6,91 m (rozmezí 1,2 až 12,4 m) při zapínání 

rozmetání oproti požadované poloze. Chyby spojené s vypínáním rozmetadla, oproti 

optimální poloze, byly menší (v průměru 3,95 m) s variabilitou průměrných polohových chyb 

v rozmezí od 2,1 do 10,1 metru. 

Na obrázku 10 je vyobrazena část záznamu z pohybu techniky před zavedením autonomních 

ovládacích prvků. Z obrázku jsou dobře patrné rozdíly v pozicích spouštění a vyhlubování 

nářadí při otáčení soupravy. Tato skutečnost vede k nadměrnému navyšování počtu přejezdů 

na souvratích spojeným s vyšší zátěží půdy.  Rovněž se navyšuje počet objetí soupravy na 

souvratích z důvodu zajištění celoplošného zpracování půdy. Tím dochází také k opakovaným 

přejezdům již jednou zpracované plochy. Vedle navyšování nákladů na pracovní operaci 

dochází částečně k potlačování efektu základního zpracování půdy, kdy jsou na povrch půdy 

opětovně vynášeny zaklopené rostlinné zbytky a rezidua, které mohou přinášet komplikace 

při následné předseťové přípravě, setí a celkově negativní dopad na nový porost. Z obrázku 

jsou dobře patné také rozdíly v poloze zahlubování a vyhlubování.  



 

Obr. 10: Dopady manuálního ovládání soupravy při otáčkách na přesnost zahlubování a 

vyhlubování. 

 

Telematika a provozní ukazatele strojů. 

Z hlediska kontrolních údajů jsou zajímavá data o režimu práce samotného traktoru, 

respektive jeho motoru. Zde hraje významnou roli především obsluha stroje, její 

zodpovědnost a do jisté míry znalost režimu práce motoru. Přímo se dotýkáme ekonomiky 

provozu soupravy, vyjádřenou přes spotřebu pohonných hmot. Je potěšujícím zjištěním, že 

spolu s technickou úrovní strojů roste i povědomí o uvedených skutečnostech mezi obsluhou. 

Záznam provozu stroje se tak stává nástrojem ke kontrole a ke zlepšení situace z pohledu 

ekonomického využití pracovních souprav. Poznatky mohou rovněž přispět k modifikaci 

pěstebních postupů za účelem efektivního hospodaření na pozemcích.  

 

V souvislosti s nárůstem diskusí, které se vedou okolo požadavků na šetrné hospodaření na 

půdních blocích, zejména ve vztahu k současnému intenzivnímu způsobu hospodaření, 

celospolečenskému požadavku na snižování energetických a materiálových vstupů, 

ekologizaci zemědělství, se tato problematika týká také velikostí půdních bloků, jejich dělení 

a celkový přístup k jednotlivým částem půdního bloku.  

Například cílené dělení a zmenšování dílů půdních bloků je potřeba vnímat také z pohledu 

organizování jízd pracovních souprav, otáčení souprav, kdy pouhé snížení velikosti půdního 

bloku ve snaze podpořit protierozní opatření povede k navyšování přejezdů a změně poměru 

pracovních a nepracovních jízd ve prospěch otoček. Úvahy nad navyšováním souvratí, 



případně poměru nepracovních jízd vyvolává oprávněnou otázku zvyšování rizika zhutnění 

půdy na hlavních pěstebních plochách a především souvratí. 

Za základní klasifikační jednotku hodnocení v precizním zemědělství lze považovat půdní 

blok. Výměra půdního bloku, tvarové vlastnosti, sklonitost a v neposlední řadě variabilita 

půdních vlastností se může stát východiskem pro optimalizační postupy. S tím jak přibývají 

datové podklady spojené s hodnocením variability pozemků a provozních dat strojů, můžeme 

sledovat řadu souvislostí, které nabízí cestu k hledání materiálových a energetických úspor, 

případně agroenvironmentálních opatření. Zvýšení tlaku na eliminaci negativních rizik 

zemědělství na životní prostředí je bezpochyby požadavek oprávněný a podporovaný. Již 

delší dobu se vede diskuse k optimalizaci jízdních trajektorií, ale také k velikosti a tvaru 

půdních bloků nebo mimoprodukčních funkcí souvratí a částí pozemků.  

Prezentované výsledky představují zatím část výpočtů a modelů, i tak se dostáváme 

k zajímavým výstupům. Na variabilitu pozemku se můžeme podívat trochu z jiného pohledu. 

Pokud pozemek rozdělíme nikoliv podle hodnot, ale vyjdeme z jednotlivých záběrů strojů, 

můžeme na souvrati pozemek rozdělit do následujících zón. Jsou to plochy okrajové, které 

představuji přechod mezi pozemkem a okolním prostředím, z hlediska intenzity přejezdů jsou 

zatěžovány méně, zato jsou vystaveny vyššímu tlaku z okolí pozemku. Plochy intenzivního 

otáčení souprav, kde se odehrává většina otoček a plochy přechodové, které jsou přejížděny 

obdobně jako hlavní produkční plocha. Zbylá plocha je již zmíněná hlavní produkční plocha.  

Intenzitu přejezdů můžeme posoudit z detailu části vybraného pozemku, kde byly sledovány 

provozní ukazatele strojů, především spotřeba pohonných hmot, výnosová data a další 

ukazatele. Při pohledu na souvrať pozemku jsou patrné intenzivní přejezdy a opakované 

přejezdy této části pozemku. Na produkční ploše jsou patrná místa, která nebyla zasažena 

přejezdy, těchto míst je ovšem velice málo.  

 

Výnosová data a výnosové mapy byly jedním z prvních výstupů ve snaze mapovat pozemky 

(Obr. 11). Detailní pohled na výnosy je bude hrát významnou roli také v hodnocení 

v modifikacích pěstebních postupů.  



 

Obr 11: Mapa výnosu sklizeného zrna, pozemek Pod Frajmankou.  

 

Z mapy výnosu je patrný pokles výnosu na souvratích. Podobnou tématiku rozebírá ve své 

práci Ward a kol. (2021). Oblasti hlavních produkčních plochy a přechodové souvratě měly 

tendenci poskytovat lepší ukazatele půdních vlastností a vyšší potenciál výnosu než oblasti 

okraje pole a oblasti otáčení pro všechny tři sledované plodiny (ozimý a jarní ječmen a ozimá 

pšenice).  

Z dalších ukazatelů je možné vyčíst vyšší hodnoty vlhkosti zrna (Obr. 12). V konečném 

důsledku, plochy s nižším výnosem a vyšší vlhkostí zrna, často vykazovaly vyšší hodnoty 

spotřeby pohonných hmot při sklizni. Vyšší vlhkost může mít několik důvodů. Jako podstatný 

se jeví neustále zmlazování porostu v důsledku intenzivního přejíždění. Dnešní záznam dat 

z mlátiček a ostatních strojů obsahuje také záznam o spotřebě paliva (Obr. 13).  



 

Obr. 12: Mapa vlhkosti sklizeného zrna, pozemek Pod Frajmankou. 

 



Obr. 13: Mapa spotřeby paliva sklizecí mlátičky New Holland CR 9.90 při sklizni, pozemek 

Pod Frajmankou. 

 

Podle definic Marshalla (2004) nebo Oksanena (2007) představuje souvrať oblast okraje pole, 

ve které dochází k většině otáčení zemědělských strojů. Na problematické ukazatele stavu 

půdy nebo výnosu plodin poukazuje Ehlers a Goss (2016), Bochtis a Vougioukas (2008) nebo 

Chamen a kol. (2015).  

K obdobným výsledkům, které naznačují nižší výkonnost souvraťových ploch dospěl také 

Ward a kol. (2020). Ve své práci uvádějí, že výnosová data se lišila v závislosti na zóně 

odběru vzorku, regionu a struktuře půdy. U všech tří sledovaných plodin byly zaznamenány 

významné (P<0,001) výnosové rozdíly mezi oblastí otoček a hlavní produkční plochou. 

Výnosy ozimého ječmene byly v zóně otoček sníženy o 1,3 t.ha-1 oproti hlavní ploše, zatímco 

jarní ječmen a ozimá pšenice měly mezi těmito dvěma polními zónami snížení výnosů o 2,08 

a 4,04 t.ha-1. 

Z podrobného monitoringu výnosových parametrů porostu vyplývá potřeba zaměření se na 

souvratě pozemků a možnosti optimalizování práce na souvratích, včetně možností využití 

částí souvratí pro environmentálně-technické plochy. V souvislosti s tímto krokem se 

předpokládá snížení spotřeby PHM a produkce emisí, snížení hnojiv, snížení rizika zhutnění, 

zvýšení produktivity práce, ekonomická úspora, omezení degradace půdy a vyšší pestrost 

krajiny. Tato myšlenka může být dále umocněna monitoringem strojů, které na pozemek 

vstupují.  

Na obrázku 14 je vykreslen záznam pohybu traktoru Case STX480 při provádění mělké 

podmítky. Traktor byl agregován s talířovým podmítačem VaderstadtCarrier 1225, o 

pracovním záběru 12,25 m. 



 

Obr. 14: Mapa záznamu pohybu traktoru Case STX480, při provádění mělké podmítky.  

 

Následně můžeme vynést mapu spotřeby pohonných hmot (Obr. 15), kde se do jednotlivých 

částí souvratí promítá spotřeba paliva na práci a spotřeba paliva při otáčení. Na pozemku jsou 

rovněž vyznačeny tři zóny souvratí, kdy celkový součet šířek odpovídá záběru postřikovače. 

Spotřeba paliva spojená s otáčením souprav bude pochopitelně stálí, nicméně na souvrati jsou 

hodnoty navýšeny o spotřebu paliva spojenou jejich zpracováním.  



 

Obr. 15: Mapa spotřeby paliva traktoru Case STX480, při provádění mělké podmítky, i se 

započítanými otočkami na souvratích. 

 

Pokud bychom rozvíjely myšlenky na využití souvratí a hledaly cesty k úsporám, můžeme 

takto pokračovat ve výčtu spotřeb pohonných hmot na pozemcích a ze vzájemného rozdílu 

vstupů a výnosů, resp. cen za vstupy a sklizenou produkci získáme detailní ekonomické 

ukazatele pro konkrétní části pozemků. 

 

Využití komunikace v protierozní ochraně 

Příklad plánovaného protierozního opatření, které je založené na tvorbě pásů je uveden na 

následujícím pozemku. Zde je demonstrována práce postřikovače a jeho přesné řízení na 

základě vstupních dat. Tvorba erozních pásů opět vycházela z přítomnosti odtokových linií, 

poskytnutých z aplikace LPIS (Obr. 15).  



 

Obr. 15: Zanesení hranice protierozních pásů, které respektují záběr postřikovače.  

 

Práce postřikovače je následně doložena výstupem z aplikace, kde je patrná práce ovládacích 

prvků postřikovače (Obr. 16). Jednalo se o demonstraci práce, kdy byl desikován výdrol 

řepky. Obdobou ošetření by byla ochrana nebo hnojení hlavní produkční plochy s potřebou 

vynechání postřiku na pásu.  

 

Obr. 16: Záznam práce postřikovače s vynesením jednotlivých jízd.  



Obdobou ošetření by byla ochrana nebo hnojení hlavní produkční plochy s potřebou 

vynechání postřiku na pásu. Vypínání trysek demonstruje neošetřený pás, shodný se zákresem 

vnitřní hranice (Obr. 17). Práce postřikovače je patrná z družicového snímku (Obr. 18).   

 

 

Obr. 17: Snímek pozemku pořízený bezpilotním prostředkem. Desikovaný výdrol je již 

umrtven, neošetřené pásy nadále vegetují.  

 

Obr. 18: Družicový snímek a NDVI index zájmové plochy.  

 



 

Přínosy telematického sběru dat je možnost okamžitého sledování práce stroje a parametrů 

nastavení (Obr. 19). 

 

 

Obr. 19: Možnost sledování parametrů práce stroje na mobilním zařízení.  

 

Variabilní aplikace a využití telematiky 

Variabilní aplikace hnojiv je dlouhodobě řešena jsou známi výsledky, kdy bylo 

prokázáno navýšení výnosu plodin v rozmezí 0,5 až 1,5 % oproti uniformním dávkám. 

S variabilním hnojením je rovněž spojena optimalizace dávek hnojiv.  Uvedené příklady 

demonstrují technické možnosti pro aplikaci, od sběru dat po zpětnou vazbu. Jak bylo 

několikrát uvedeno, výnosový potenciál na obrázku 20 představuje první vstupní informaci. 

Analyzovaný družicový snímek s následnou aplikační mapou je druhá vstupní informace 

(Obr. 21).  



 

Obr. 20: Hodnoty výnosového potenciálu pozemku. 

 

 

Obr. 21: Analyzovaný družicový snímek. 

Na následujících obrázcích 22 a 23 jsou výstupní informace z provedené aplikace v 

podobě aplikačního protokolu. Kromě samotného záznamu o aplikované dávce hnojiva, kdy 

narůstají požadavky na omezování používání minerálních hnojiv, pesticidů, nebo produkce 

CO2, budou pro další analýzy významná data například o spotřebě paliva nebo kvalitě 

provedené aplikace.  



 



 

Obr 22: Výstupní protokoly z práce postřikovače.  



 



 

Obr. 23: Výstupní protokoly z práce postřikovače.  

 

Využití výnosového potenciálu pro mapy variabilního setí 

Úroveň variability výnosového potenciálu je v současné době jedním z faktorů pro změny 

výsevku vyjádřeným počtem jedinců na jednotku plochy, ale i ve vztahu k cílené variabilitě 

struktury porostu. Výchozím podkladem pro mapu setí byly opět hodnoty výnosového 

potenciálu pro sledovaný pozemek. Na obrázku 24 jsou hodnoty výnosového potenciálu 

vyneseny do mapy a zároveň je zakreslena plocha, kde se variabilní výsevek uskutečnil. 



Pozemek tak byl rozdělen na plochy s uniformním a variabilním výsevkem, tak aby jednotlivé 

hodnoty výnosového potenciálu zaujímaly obě varianty pokusu.  

 

Obr. 24: Mapa výnosového potenciálu pro pozemek osetý kukuřicí v roce 2021. 

 

Aplikační mapa, která byla přenesena do terminálu traktoru, je na obrázku 25. Z hodnot je 

patrné, že uniformní výsevek byl nastaven na hodnotu 90 000 jedinců na hektar. Nejnižší 

hodnota výsevku byla nastavena na 75 000 jedinců na hektar. Pozemek byl oset 29.4.2021. 

 

 

Obr. 25: Aplikační mapa setí kukuřice.  



Z důvodu dalších analýz, hodnocení nebo kontrolu je důležitá zpětná vazba. Po zasetí je 

možné získat výstupní protokol o provedené aplikaci. Pro případně prezentace, nebo čistě 

demonstrativní účely je možné vyexportovat protokol o setí se zvolenými údaji (Obr. 26). Pro 

pozdější analýzy je možné zvolit také formát SHP, který je určen pro práci v GIS aplikacích 

(Obr. 27). Každý bod nese zprávu o údajích, které se k aplikaci vztahují.  

 

Obr. 26: Výstupní protokol ze setí kukuřice. 

 



 

Obr. 27: Formát SHP je určen pro další zpracování v GIS aplikacích.  

 

Využití telematiky při pěstování polní zeleniny 

Výhodu navigace a především záznamu dat a následného přenosu linií a vysévaných odrůd 

dokládá další příklad, tentokrát ze zelinářského provozu. Pěstování polní zeleniny přináší 

mnohá specifika oproti běžným polním plodinám. Na druhou stranu se právě zde nabízí řada 

možností pro uplatnění moderních technických a technologických postupů. Na obrázku 28 je 

patrná odrůdová skladba osevu zelí. Každá odrůda, případně následné použití sklizených 

hlávek, má své požadavky na chemickou ochranu nebo hnojení. Papír a fyzický zápis mají 

jistě i dnes trvalou hodnotu, nicméně komfortu práce, spolehlivosti a především urychlení 

práce příliš nepomohou (Obr. 29).  

 



 

Obr. 28: Odrůdová skladba setého zelí 

 

 

Obr. 29: Záznam ze setí zelí. 

 

Díky záznamovým funkcím terminálu traktoru máme k dispozici také elektronický zápis o 

vysetých odrůdách, délce řádků a výměře. Trajektorie pořízené během setí poslouží pro 

vedení traktoru při meziřádkové kultivaci a především znalost ploch poslouží pro přípravu 

aplikačních map pro ovládání sekci postřikovače. Odpadá tak riziko chyb, které mohou 



vzniknout při ošetření například odpočítáváním řádků, chybným najetím nebo manuálním 

vypínání sekcí, zejména pokud pracujeme v noci. Další výhodou je výměna dat pomocí 

telematiky včetně záznamu o provedených operacích. Ochrana se provádí standardně podle 

aktuální situace a příprava může být velmi rychlá a operativní.  

 

Přes nasazení moderní techniky zůstává při pěstování polní zeleniny část prací závislá na 

ručních zásazích. Především se jedná o okopávku. Z telematického záznamu získáme přesné 

informace o výměrách nebo délkách řádků. Tyto informace můžeme využít pro plánování 

operací, počtu pracovníků nebo stanovení odměn za odvedenou práci (Obr. 30 a 31). 

 

Obr. 30: Záznam trajektorií jízd s pořadovými čísly. 

Obr. 31: Výměry jednotlivých odrůd zelí.  

 

Podpora rozhodování je rovněž předpokladem pro racionální využití hnojiv a efektivní a 

šetrné hospodaření v krajině. Moderní strojové vybavení je na tyto úkony připravené.  

 

 



Podpora rozhodování pro racionální využití hnojiv a efektivní a šetrné hospodaření v 

krajině 

Kvalitativní analýza především sklízených komodit je v zemědělství již dobře známá, 

především ve spojení se sklízecími řezačkami a infračervenou spektroskopií, kdy je tato 

technologie hojně využívaná k určení sušiny nebo krmivářských vlastností u senáže či siláže. 

Avšak obdobný princip měření je možný využít i při aplikaci kejdy nebo digestátu, které 

představují výrazný zdroj živin pro rostliny. Mohou částečně nahradit případně doplnit 

minerální hnojiva.  

Senzorové vybavení aplikační techniky umožní sledování spektrálních charakteristik 

dopravovaného materiálu a určit tak obsahy živin, konkrétně celkový dusík N, amonný dusík 

NH4, fosfor a draslík ve formách P2O5 a K2O. Tuto analýzu lze provést buď při plnění 

cisterny zprůměrováním obsahu živin nasátého materiálu, a poté udržovat konstantní dávku 

živin na celém objemu cisterny, nebo využít možnosti měření na výpusti. Toto řešení navíc 

umožňuje okamžitě reagovat na změnu obsahu živin změnou průtoku či pojezdové rychlosti a 

naměřené hodnoty zaznamenávat pomocí tzv. dokumentace do aplikační mapy (např. řešení 

John Deere HarvestLab3000 ManureSensing).  

Obsluha soupravy si může zvolit, zda bude aplikovat klasicky, na základě objemové dávky 

společně se záznamem dávky jednotlivých živin (Ncelk, NH4, P2O5 nebo K2O), nebo využije 

možnosti přesné aplikace dle obsahu živin z aktuálně naměřených hodnot. Vychází se ze 

skutečnosti, že aplikovaný materiál není vždy homogenní. Změna dávky je následně dána 

automatickou změnou pracovní rychlosti soupravy. Výhodou tohoto systému je i možnost 

nastavení druhého omezujícího faktoru, který při aplikaci nechceme překročit. Tím může být 

obsah dalších živin, případně maximální aplikovaná dávka.  

Souprava sestavená z traktoru John Deere 6250R a aplikační cisterny AnnaburgerHTS 24.28 

s vhodně zvoleným aplikátorem Bomech je vybavena senzorem HarvestLab3000 (Obr. 32). 

Takto vybavená souprava byla nasazena pro aplikaci kejdy skotu. 

 



 

Obr. 32: Souprava traktoru a aplikační cisterny s vybavením pro variabilní aplikaci kapalných 

statkových hnojiv.  

 

Jak již bylo popsáno výše, tento senzor umožňuje měřit obsah živin aplikované kejdy nebo 

digestátu a dokumentuje reálné hodnoty do aplikační mapy dle aktuální polohy na pozemku. 

Další možností aplikace, která uvedena nebyla, je využití předem připravených předpisových 

map. V případě aplikace dusíkatých živin v průběhu vegetace, kdy je již porost zapojen, lze 

s výhodou využít data z dálkového průzkumu Země. Mohou to být zpracované satelitní 

snímky, nebo data pořízená například bezpilotním prostředkem. Uvedená data se navíc často 

kombinují s hodnotami výnosového potenciálu, případně, pokud jsou k dispozici, výnosovými 

mapami. V případě ostatních živin jsou možnosti omezenější.  

Pro detailní popis variability pozemku byla využita měřicí souprava sestavená ze sondy pro 

měření vodivosti půdy EM 38MK2 a gamaspektrometruGScar. Souprava je na obrázku 33. 

Jedná se o geofyzikální přístroje, kdy zejména gamaspektrometr reaguje na přirozenou 

aktivitu izotopů v půdě. Jedním z těchto izotopů je také draslík, emitovaný ze všech forem, 

včetně dostupného formy pro rostliny (Obr. 34).  

 

 



 

Obr. 33: Měřicí souprava sestávající z gamaspektrometru, sondy půdní vodivosti a GPS 

navigace.  

 

 

 

Obr. 34: Koncentrace draslíku, stanovená při měření gamaspektrometrem.  

 

Geofyzikální přístroje se často využívají v kombinaci s řidčeji odebíranými půdními vzorky. 

Jako výhodné se ukazuje spojení více senzorů, jako v našem případě, především za účelem 

zlepšení interpretace dat. Na druhou stranu zůstává analýza dat z více senzorů problematická. 

Pro integraci bylo vyvinuto hned několik metod, ale v současné době nelze jednoznačně 

přijmout metodiku interpretace. Významný posun by představovalo například využití gama 

senzoru pro odhad dostupného draslíku pro rostliny z hodnot celkové koncentrace K. 

Například Castrignanò a kol. (2011) shledali významnou korelaci mezi dostupnou formou 

draslíku a výstupem z gama senzoru. Tato informace tak může poskytnout podklady pro 

doporučené variabilní dávky hnojiva. Zároveň však doporučují hlubší studii vztahů. V našem 



případě byl pozemek rozdělen na tři zóny podle celkové koncentrace draslíku v půdě a na 

základě těchto hodnot byla připravena aplikační mapa, s dávkou K2O od 41 do 69 kg/ha. 

Zároveň byl nastaven omezující limit v podobě objemu dávky na 16 m3/ha. Celková dávka 

dusíku N se na pozemku pohybovala v rozmezí od 34,3 do 52,3 kg/ha a fosforu P2O5 od 10,0 

do 15,4 kg/ha. 

 

 

Obr. 35: Aplikační mapa se záznamem průjezdu soupravy.  

 

Data o aplikaci byla zaznamenávána do navigačního systému GS4 a automaticky přenášena 

přes telematickou bránu JDLink do portálu MyJohnDeere.com. Již během aplikace bylo 

možné pozorovat preciznost práce soupravy i v mobilním aplikaci Operations Centre Mobile.  

Výslednou aplikační mapu živin, tedy Ncelk, NH4, P2O5 a K2O lze zobrazit na portálu a 

nabízí se i možnost převedení na mapu předpisovou pro případné další vstupy na pozemek, 

např. v podobě dohnojení nebo kvalitativního hnojení rozmetadlem průmyslových hnojiv či 

postřikovačem. Celková data týkající se pozemku lze také zobrazit nebo stáhnout 

v tabulkovém formátu a snadno využít při výpočtu bilance živin na pozemku. Na obrázku 36 

jsou zobrazeny aplikační mapy celkového dusíku a fosforu, které byly během hnojení 

aplikovány.   



 

Obr. 36: Aplikační mapy celkového dusíku a fosforu.  

 

Díky podkladům, které jsou dnes volně dostupně, je možné plánování hnojení a přihnojování 

dále optimalizovat. 

 

Variabilní zásahy s podporou externích dat, kombinace prvků precizního zemědělství a 

telematiky při ošetření porostů 

Moderní postřikovač je jedním s klíčových strojů pro moderní zemědělství, ať už nahlížíme 

na ochranu rostlin pro zajištění kvalitní produkce potravin nebo krmiv, případně z pohledu 

ochrany životního prostředí před zátěží chemikáliemi. 

Právě z těchto důvodů představuje moderní postřikovač stroj s výraznou technickou výbavou 

v podobě ovládání sekcí, případně dnes stále častěji jednotlivých trysek, možnosti variabilních 

aplikací a dodržování nastavených parametru, a to nejen při přímé jízdě, ale také v zatáčkách, 

kdy je s ohledem na rozdílné obvodové rychlosti ramen jisté nedodržení stanovaných 

parametrů. Při práci na souvratích, nebo v zakřivených kolejových řádcích dochází k příčné 

nevyrovnanosti dávky. S vysokou tvarovou variabilitou pozemků, které jsou v našich 

podmínkách běžné, tato nerovnoměrnost výrazně narůstá. Také zavádění nových technologií, 

jako je například konturové, vrstevnicové, obhospodařování, nebo zavádění zakřivených 

trajektorií s ohledem na tvar nebo dělení pozemků záležitost vyrovnávání příčné 



nevyrovnanosti bude nabývat na významu. Narůstají tak plochy s nedostatečným ošetřením a 

rovněž zásahem nadměrným.  

 

Na prvním příkladu si ukážeme součinnost mezi monitoringem porostu a aplikací při ošetření 

porostu řepky, který byl poškozen hrabošem polním. Na uvedeném příkladu se nebudeme 

zabývat potlačováním a hubením těchto, na řadě míst, přemnožených hlodavců, ale ukážeme 

si možnosti optimalizace ošetření porostů a úspor při ošetření při vzniklém poškození 

v podobě variabilního zásahu. Porosty řepek byly nasnímkovány z bezpilotního prostředku 

ParrotDicsco-ProAG, což je bezpilotní prostředek typu pevného křídla s tlačnou vrtulí. 

Prostředek je osazený multispektrální kamerou Sequoia. Kombinace snímků pořízených 

fotoaparátem umožňuje tvorbu vegetačních indexů. Index NDVI byl také základem pro 

stanovení míry poškození porostu a lokalizaci ohnisek poškození. Na obrázku 37 je fotografie 

zájmové plochy, pořízená v nepravých barvách. Obrázek byl složen z jednotlivých fotografií 

pořízených během člunkovitého přeletu nad pozemkem v programu Pix4D.  

 

 

Obr. 37: Snímek porostu řepky, pořízený v nepravých barvách bezpilotním prostředkem a 

detail poškození, který, s přiloženým měřítkem, dokládá velikost poškozených ploch. Termín 

pořízení 29.10.2020.  



Následoval výpočet vegetačních indexu, na základě kterého byly jednoznačně identifikovány 

a odlišeny plochy poškozené od ploch nepoškozených. Následně proběhl proces převodu 

rastrového formátu do formátu vektorového, ze kterého již vychází aplikační mapa. 

V uvedeném případě je také nutné stanovit prahové hodnoty, tak, abychom vyloučily 

především velmi malé plochy. Výsledný polygon je na obrázku 38.   

 

Obr. 38: Polygon s ohraničenými ohnisky poškození, který je zároveň již aplikační mapou.  

 

Na základě výpočtu ploch jednotlivých ohnisek je možné stanovit úroveň poškození, která 

činila 15 % plochy pozemku. Do poškození se také zaznamenala souvrať, kde došlo ke 



kombinaci škodlivých činitelů. Vytvořenou aplikační mapu bylo následně možné převést do 

terminálu postřikovače a provést požadovanou aplikaci. Práci během selektivního ošetření 

dokládá obrázek 39, kdy je na posvícených ramenech patrné vypínání a zapínání trysek, podle 

mapy.  

 

 

Obr. 39: Práce postřikovače během selektivního ošetření porostu. 

 

Aplikační mapu je následně možné vyexportovat (Obr. 40). Podle zvolené aplikace je možné 

ošetřovat cíleně pouze porost, nebo naopak pouze ohniska.  

 

 

Obr. 40: Záznam z aplikace určeny pro další práci s daty.  

 

S uvedeným systémem ovládání postřikovače a s dostatečným přísunem zdrojových dat se 

otevírají možnosti velmi precizního, lokálně cíleného ošetření s předpokladem výrazných 



úspor přípravků. S uvedeným systémem ovládání postřikovače a s dostatečným přísunem 

zdrojových dat se otevírají možnosti velmi precizního, lokálně cíleného ošetření 

s předpokladem výrazných úspor přípravků.  

Na druhé ukázce se zaměříme opět na porost řepky ozimé. V daném případě je připravena 

aplikační mapa pro jarní přihnojení dusíkatými hnojivy. Jako podkladová data byly použity 

letecké snímky pozemku a porostu, pořízené rovněž bezpilotním prostředkem, s viditelnou 

absencí porostu na částech pozemku. První snímek byl pořízen 16.12.2020 (Obr. 41). Vyšší 

hodnoty  NDVI vykazuje vitálnější porost. Naopak nižší hodnoty signalizují porost poškozený 

nebo stresovaný. Hodnoty blízké 0, případně záporné hodnoty se již neváží k porostu, 

dokládají přítomnost bezporostních ploch.  

 

 

Obr. 41: NDVI index porostu řepky. 

 

Druhý snímek byl pořízen 27.3.2021 (Obr. 42). V porostu jsou stále jasně patrná kola 

s absencí porostu. Při následném přihnojení bylo k této informaci přihlédnuto a uniformní 

dávka dusíkatého hnojiva byla na dané ploše snížena.  



 

Obr. 42: NDVI index porostu řepky v termínu 27.3.2021. 

 

K poškození porostu došlo z několika příčin. V jednom případě se jednalo o erozní smyv, dále 

to bylo extrémní zamokření části plochy a rovněž jsou patrné stopy nežádoucího zhutnění 

půdy na souvratích. Při přípravě aplikační mapy (Obr. 43) se vycházelo ze stavu porostu a 

bylo rozhodnuto o snížení dávky. Nízká dávka hnojiva byla aplikována na místech s absencí 

porostu, kde se předpokládalo zapojení drobných rostlin, které vzcházely opožděně. 

 

 

Obr. 43: Aplikační mapa pro hnojení dusíkatými hnojivy. 

 



Výraznou úsporu, jak ekonomickou, tak ekologickou, budou představovat variabilní aplikace 

pesticidů. V případě silných monitorovacích a hodnotících nástrojů bude možné například 

přesně identifikovat ohniska zaplevelení, případně identifikovat a rozdělit plevelné rostliny 

podle druhů, nebo citlivosti k účinným látkám a provést lokálně cílenou aplikaci. Na obrázku 

44 jsou dobře patrná ohniska chundelky metlice. V detailu je také patrný dopad přerušení 

aplikace z důvodu dešťové přeháňky a snížení účinnosti následné aplikace. Snímek byl 

pořízen bezpilotním prostředkem.  

 

  

 



Obr. 44: Snímek pozemku s ohniskovým zaplevelením chundelkou metlicí s detailem 

ohniska.  

 

Na řadu přicházejí opět bezpilotní prostředky, kterých bylo využito při snímkování 

zájmových ploch.  Bezpilotní prostředky přinášejí pohled na pole z ptačí perspektivy a 

umožňují tak snadno identifikovat možné rozdíly v porostech. Oproti satelitním snímkům, kde 

je běžné rozlišení 10 m/px, přinášejí fotografie z UAV výrazně přesnější pohled na detail 

porostu. Právě to umožňuje identifikovat místa ohniskového výskytu plevelů a v případě 

aplikace herbicidních prostředků, kde mohou náklady na aplikaci převyšovat cenu i 1000 

Kč/ha, může přinést tento způsob značnou úsporu nákladů, ale může také vést k ochraně 

přírody a redukci chemických látek. Na druhou stranu je potřebné vyhodnotit časovou 

náročnost, tedy pro běžné variabilní aplikace je dostatečné využití bezplatných satelitních 

snímků, jejichž ostrost je dostatečná.  

Výskyt ohnisek plevelů bývá zpravidla pouze na některých pozemcích a jejich částech. Ke 

správné identifikaci potřebujeme již detailnější ostrost, abychom byli schopni rozpoznat 

porost od plevelů. Barevný rozdíl plevelů od porostů je pozorovatelný běžným okem, a je 

tedy možné využít k snímání jednoduchou RGB kameru. V některých růstových fázích však 

může být výhodné využití multispektrálních kamer a analýzu provést s barvami v mimo 

viditelné spektrum.  Samotná letová mise pak probíhá zcela autonomně.  Řídící software 

umožňuje naplánovat trasu letu podobně jako u klasické navigace, kterou znáte u traktorů či 

jiných zemědělských strojů. Během letu jsou pořizovány snímky s překrytím, tak aby bylo 

možné složit výsledný snímek celého pozemku. Nejsložitější částí popisovaného postupu je 

příprava předpisových map pro postřikovač. Tomu předchází složení velkého množství 

snímků do jedné detailní mapy pozemku. Volbou správného indexu je potřebné identifikovat 

barevné rozdíly mezi plevely a porostem. Tato lomová hodnota rozhoduje o spuštění nebo 

vypnutí trysky postřikovače. Dnešní moderní postřikovače již přinášejí možnost ovládání 

jednotlivých trysek přes sekční kontrolu a pulzací je docíleno okamžitého spuštění trysky 

v požadované dávce. To ovlivňuje minimální velikost plochy, na kterou postřikovač aplikuje. 

Lokálně cílena aplikace je patrná na obrázku 45, v tomto případně byl porost variabilně 

ošetřen postřikovačem s vypínáním trysek. Aplikaci předcházel monitoring pozemku 

bezpilotním prostředkem a z fotografií byl pořízen záznam výskytu pcháče.   

 



 

Obr. 45: Lokálně ošetřená ohniska pcháče po sklizni hlavní plodiny.  

 

Optimalizace nastavení traktorových souprav 

Mezi základní sledované údaje patří GPS pozice stroje, stavy stroje a chybové kódy, a 

především detailní data o využití soupravy, motoru a spotřebě paliva, kterou lze filtrovat na 

základě času. Na obrázku 46 je ukázka zpracovaných hodnot spotřeby paliva. Do grafu jsou 

vyneseny hodnoty před provedenou optimalizací využití výkonu motoru a po provedené 

optimalizaci. Z grafu je patrný pokles spotřeby pohonných hmot při vyšším výkonovém 

zatížení motoru.  

 



 

Obr. 46: Výstupy optimalizace pracovní soupravy na základě rozboru telematických dat.  

 

Kroky optimalizace můžeme rozdělit na tři části – zhodnocení celkové hmotnosti stroje, 

optimalizace přenosu síly na podložku a nastavení hnacího ústrojí. Vyvážením těchto třech 

pilířů můžeme zvýšit tahové vlastnosti energetického prostředku s nižší spotřebou paliva. 

Jednotlivá pravidla optimalizace provozu si popíšeme v následujících odstavcích. 

Hmotnost stroje se skládá z vlastní hmotnosti traktoru, přídavných závaží a z dotížení od 

připojeného nářadí. Celková hmotnost traktoru by se měla odvíjet podle typu operace. Pro 

zemědělskou dopravu, by měla být hmotnost co nejnižší, aby se minimalizoval potřebný 

výkon na pohon vlastní soupravy. Na obrázku 47 je vyobrazen rozdíl ve spotřebě paliva a 

rychlosti zemědělské soupravy v dopravě při maximálním zatížení návěsu pro přepravu 

komodit. Traktor John Deere 7250R byl otestován ve dvou stavech – s přídavnými závažími o 

celkové hmotnosti 2100 kg (T1 a T3) a bez přídavných závaží (T2 a T4). Z realizovaného 

měření na okruhu dlouhém 20,5 km s převýšením 312 m vyplývá, že při dodržení výše 

popsaných požadavků na hmotnost stroje při dopravě lze uspořit průměrně 6 l/100kmpři 

přepravě zemědělských komodit. Pokud bychom se zaměřili pouze na stoupání, tak zde 

dosahoval celkový rozdíl úsporu 33 l/100km.  



 

Obr. 47: Rozdíl ve spotřebě paliva a rychlosti zemědělské soupravy v dopravě při 

maximálním zatížení návěsu pro přepravu komodit. 

 

Pro práci zemědělských strojů na površích s nižším koeficientem adheze je pro efektivní 

přenos hnací síly na podložku nutné zvyšovat hmotnost stroje, tedy především pro polní 

práce. Pro určení celkové hmotnosti traktoru jsou pro konkrétní typy uvedeny koeficienty 

závislé na výkonu motoru a typu práce na poli v manuálu. Průměrně se tyto koeficienty 

pohybují od 46 kg/HP pro lehčí operace jako je například setí či lehká podmínka až po 56 

kg/HP pro těžké práce jako je například orba. Pomoci při nastavení hmotnosti můžou také 

pomoci telematická data o zatížení motoru, kdy se stoupajícím zatížením motoru v tahu by 

také měla růst celková hmotnost traktoru.  

Důležité je také rozmístění hmotnosti. Se započtením zatížení od nářadí by standardní 

zemědělské traktory s asistovaným předním pohonem měli dosahovat rozložení hmotnosti 40 

% na přední a 60 % na zadní nápravě při připojení polonesených nebo tažených nářadí. 

Vlivem efektu páky dochází u nesených nářadí k dotížení zadní nápravy a odlehčení přední 

nápravy, a proto je vhodné využívat poměr 44:55 při těchto typech nářadí.  

Dle náročnosti operace, a také podmínkách na pozemku lze hmotnost stroje upravovat pomocí 

přídavných závaží. V závislosti na univerzálnosti traktoru je doporučeno již při výběru 

traktoru brát v potaz četnost úpravy hmotnosti traktoru a její časové náročnosti. Závaží 

montované do kol, pevné závaží na přední konzoly, či využití dotížení tekutinou v plášti kol je 

náročnější na montáž a demontáž, avšak lze je pořídit za nižší náklady, a tedy jsou vhodné pro 



traktory, které jsou určené především na jeden typ operace. Naopak závaží do předního 

tříbodového závěsu či rychloupínací zaváží EZ Ballast od výrobce La Forge je vhodné využít 

především u univerzálních traktorů, kde často dochází ke změně typu práce (Obr. 48). 

 

 

Obr. 48: Možnost dotěžování traktoru pomocí rychloupínacího nářadí. 

 

Předmětem další části optimalizace je styk pneumatiky s podložkou. Tato část lze především 

ovlivňovat pomocí hustícího tlaku pneumatiky. V poslední době se mezi výrobci pneumatik 

významně rozrostl sortiment takzvaných nízkotlakých pneumatik, které jsou označovány IF. 

Pokud pneumatika při stejném hustícím tlaku zvládne zatížení o 20 % vyšší než pneumatika 

standardní nebo s označením VF, kdy svislé zatížení je vyšší o 40 %. To umožňuje zvýšit 

kontaktní plochu a především při práci na polích, za účelem vyššího přenosu síly a snížení 

měrného zatížení na půdu a zároveň snížení utužení. Tlakem huštění lze také ovlivňovat 

prokluz, který je standardně doporučen udržovat mezi 8 až 12 %. Kontrolu prokluzu můžeme 

sledovat především přímo ve stroji díky porovnání GNSS nebo radarové rychlosti s rychlostí 

otáčení kol.  

Obecná pravidla lze rozdělit na dva módy – pro práci v dopravě je doporučen tlak pneumatik 

mít na horní hranici předepsané výrobcem, jelikož zde může spotřebu výrazně ovlivňovat 

valivý odpor pneumatik. Při práci na pozemku je naopak vhodné pracovat na spodní hranici 

doporučené výrobcem. Nicméně jak ukázala vlastní měření, spodní hranice nemusí být vždy 

nejúspornější, neboť je potřebné vždy balancovat s valivým odporem pneumatiky především 

na tvrdých podložkách (například první podmítka na utuženém pozemku). 

Telematická data o prokluzu kol, ale i zatížení motoru mohou pomoci při odhalování 

nedostatků z provozu traktoru. Zpravidla pokud je prokluz příliš vysoký, můžeme ho ovlivnit 

především snížením tlaku v pneumatikách, ale také se nabízí možnost přidání přídavných 

závaží. Nízký prokluz zase naopak může značit příliš podhuštěné pneumatiky, které generují 



vyšší valivý odpor nebo nepřiměřené dotížení traktoru. Výhoda práce s tlaky pneumatik oproti 

změně hmotnosti stroje je především její variabilita a rychlejší reakce na rozdílné podmínky 

na pozemcích. Zde je vhodné i využití automatických systému huštění ovládaných z kabiny. 

Jejich význam se vyplatí především na kolech zadní nápravy, kde se dynamické zatížení mění 

s vyšší odchylkou, a tedy změnu tlaku je nutné provádět častěji. 

Poslední částí optimalizace je zaměřeno na správné nastavení motoru a převodového ústrojí. 

Zde je důležité mít znalost o charakteristice motoru, tedy o křivce kroutivého momentu, 

výkonu, ale i měrné spotřeby paliva a tomu přizpůsobit nastavení převodového ústrojí. 

Celkové nastavení se může lišit pro dopravu i pro různé typy operací na poli. Obsluha stroje 

by měla dle dané operace správně definovat rozsah otáček v oblasti maximálního krouticího 

momentu a výkonu i četnost řazení tak, aby se při změně rychlosti traktor stále pohyboval 

v oblasti nízké spotřeby paliva. Chytré systémy ve strojích pak umožňují například snižovaní 

otáček motoru v případě, že se rozpozná nižší zatížení motoru. Díky telematickým datum lze 

sledovat, zda motory nejsou podtáčeny nebo výrazně (častěji) nejsou přetáčeny a na základě 

toho dát doporučení pro méně zkušenou obsluhu.  

Optimalizací traktoru můžeme snížit spotřebu paliva, ale především zvýšit produktivitu 

pracovní soupravy. Optimalizace by vždy měla zahrnovat tyto tři popsané části, ale také i 

správné nastavení nářadí. Kombinací těchto kroků lze zvýšit efektivnost celé soupravy. 

 

Podpora rozhodování s využitím mobilních telekomunikačních přístrojů 

S výskytem překážek, ohnisek zaplevelení nebo poškození porostu vyvstává rovněž řada 

možností, jak tyto situace zaznamenávat a následně řešit. Jednoduchý příklad nabízí ukázka 

na obrázku 49, kdy byla do aplikace zaznamenána poloha kamene na pozemku. Informace 

mohou být různého charakteru a tyto informace se pak následně předávají v podobě 

jednorázového úkonu, jako je ohniskové ošetření nebo sběr.  

 



 

Obr. 49. Záznam polohy velkého kamene, včetně fotografie. 

 

Zemědělství 5.0 

Současná úroveň zemědělské techniky, zejména z pohledu vybavení a osazení elektronickými 

monitorovacími a řídícími prvky dává předpoklad pro postupný přechod k vyššímu stupni 

autonomie. Symbolicky obrázek 50 přináší pohled na robotickou platformu, resp. první test 

robotické platformy vyvíjené, ve spolupráci s LesyČR, na technické fakultě ČZU v Praze, 



která bude určena pro práci v lesnictví a zemědělství. Propojením dat, umělé inteligence a 

robotů, blížíme se konceptu Zemědělství 5.0. Dnes vzniká celá řada robotických platforem do 

zemědělství a stále častěji se budeme setkávat s pojem drobot.  

 

 

Obr. 50: Nově konstruovaná robotická platforma na technické fakultě ČZU v Praze.  

 

Telematika, vize 4.0 a covidovásituace 

V roce 2020 zasáhlo většinu konání lidské činnosti výrazné omezení způsobené 

pandemií  Covid-19. V této nelehké době bylo přesto potřeba zajistit chod řady oblastí 

hospodářské činnosti. Zemědělství v tomto ohledu představuje specifickou oblast, kterou 

nelze nijak přerušit, vypustit nebo jen omezit. Zejména v případě živočišné výroby. Každý 

výpadek pracovníka, při jejich nedostatku, může představovat výraznou komplikaci.  

Na druhou stranu právě omezování vzájemných kontaktů, cestování a setkávání 

urychlilo v mnohém zavádění distančních forem komunikace, o které se v souvislosti 

s nástupem vize 4.0 často hovoří. Právě možnost sdílení dat a elektronická podpora v podobě 

telematiky v mnohém usnadnilo řízení aplikací nebo sběru dat s minimální, v dané době 

rizikovou, potřebou vzájemného setkávání nebo cestování.  V některých případech, kdy 



z důvodu instalace, ověření, nebo potřeby získat data pomocí měření na místě, bylo využito 

identické techniky, dostupné především na školních provozních pracovištích. Výstupy 

každopádně tematický úzce souvisí s tématikou a je možná jejich implementace ve snaze 

podpory uvedených technologií. Pandemie COVID-19 tak bude rovněž tlačit na digitalizaci 

farem.  

 

Závěr 

Dlouhodobě je známo, že přijetí moderních technologií do zemědělství je spojeno s úrovní 

vzdělání a školením zemědělců. Přístup a uplatnění nových, moderních technologií může 

přilákat mladé lidi k oboru, zabránit odchodu lidí z venkova do měst a nabídnout atraktivní 

pracovní pozice v nepřímé zemědělské činnosti na pozici IT specialistů, programátorů, 

správců dat apod. Adaptace například akademických a vzdělávacích programů je v tomto 

ohledu nezbytná. Na obrázku 51 je zobrazena představa kabiny traktoru, kde jsou jednotlivé 

ovládací prvky nahrazeny monitory a ovládací prvky uzpůsobeny pro práci s aktuálními daty 

a dohled nad ostatním děním. Pokud si položíme otázku „Vytlačuje mechanizace a 

automatizace zemědělskou práci, podporuje migraci z venkova, bere lidem práci?“ odpovědí 

je naopak, otevírají se příležitosti pro mladé lidi v atraktivním moderním oboru.  

 

 

Obrázek 51: Vize uspořádání kabiny traktoru pro zajištění správy dat a jejich využití pro 

řízení skupiny strojů během práce jejich práce 

 

Poděkování 

Uvedené aktivity vznikají za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické 

platformě pro zemědělství 
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