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Zemědělství se celosvětově potýká s řadou závažných 
environmentálních problémů.

• degradace půd

• pokles rozmanitosti zemědělských 
ekosystémů

• zhoršování kvality vodních zdrojů

• kvalita potravin

• ekonomika zemědělské produkce



GPS, DGPS

Výkonná výpočetní technika
GIS

Čidla a senzory

Telekomunikace

Telematika

Mechatronika

Robotika



Malé přesvědčení 
zemědělců o výhodách

V dosavadních systémech hospodaření není dostatečně 
zohledňována stanovištní heterogenita půdního 
prostředí a uplatnění prvků variabilního hospodaření 
silně zaostává za původním předpokladem. 

Dostupnost a cena odběru při 
dostatečném počtu vzorků

Vysoký stupeň odbornosti a 
technické dovednosti

Přístup jako příliš složitý



Dostupné půdní mapy, které samozřejmě poskytují užitečné 
informace, bohužel nepřinášejí informace pro precizní zemědělství 
v potřebném měřítku.
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  Tahová síla kN



S požadavky na zavádění moderních technologií 
hraje satelitní navigace klíčovou roli.  



Bodový odběr

Čidla a senzory 

Letecké a družicové snímky

Možnosti sběru dat v precizním zemědělství



Výživa a hnojení
Významným a rozšířeným prvkem precizního 
zemědělství je aplikace hnojiv. Spolu s mapováním 
výnosu je variabilní aplikace hnojiv dnes 
nejrozšířenějším prostředkem precizního 
zemědělství.

Nastavení dávky hnojiva s využitím aplikačních map



GPS navigace
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Předseťová příprava (8 a 15 m), 
kypření (8 m), setí (6 m).





Ukazatele stavu porostu a půdy lze snadno odečíst z 
leteckého snímku

Řidič soupravy musí mnohdy vyvinout zvýšené úsilí k ošetření nebo 
zpracování okrajových ploch a rohů pozemku. 

Stejná, ne-li vyšší intenzita obhospodařování. 

Zejména souvratě jsou vystaveny zvýšené intenzitě přejezdů.



Jízda na základě odhadu 
nebo zkušenosti obsluhy .

Optimální směr jízdy

Přibližně  90°

100°



Délky pracovních jízd při rozdílném směru jízdy



Opatření proti nežádoucímu zhutňování 
půdy 

Průměrná hmotnost, výkon zemědělských strojů a  maximální 
zatížení pneumatikami narostlo několikanásobně



V současném hospodaření Přejezdy jsou nevyhnutelné  

Náhodné organizování jízd



Konvenční zpracování půdy s orbou

Obraz současného stavu organizace přejezdů po pozemcích.

Minimalizační technologie



ORBA                 MINIMALIZACE

        Celková přejetá plocha      86,14%                           63,75%  



Konvenční 
technologie s 

orbou 

Přejezdy 
(%)

Minimalizační 
technologie

Přejezdy 
(%)

Opakované 
přejezdy  (%)

Opakované 
přejezdy  (%)

1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x

10x

17.09
25.70
23.99
15.08

8.50
2.87
0.75
0.18
0.02
0.01

1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x

10x

30.23
31.16
15.86

4.05
0.46
0.01

Přejezdy 
celkem (%)

86.14 81.76

Četnost přejezdů souprav na SOUVRATÍCH (šířka 25 m)



Intenzita přejezdů strojních souprav při sklizni pícnin

63.8 % 63.4 % 



Grafické vyjádření přejezdů 
mechanizace při zakládání 
porostu brambor. 



Zakládání porostu brambor představuje velmi intenzivní 
technologii. Plocha přejetá pneumatikami představovala 
84.4 %. Sklizeň nebyla zahrnuta. 



Minimalizační technologie, CTF - 8 m modul





Minimalizační technologie

4 m pracovní záběr
Přejetá plocha    

(%)
Minimalizační technologie

8 m pracovní záběr
Přejetá plocha 

(%)

Opakované přejezdy Opakované přejezdy

1x
2x
3x
4x
5x
6x

4.58
3.24
5.18

16.51
0.16
7.71

1x
2x
3x
4x
5x

                 6x and more

10.38
0.00
8.46
7.65
1.36
3.03

Celková přejetá plocha 
(%)

37.38 Celková přejetá plocha 
(%)

30.88

Četnost přejezdů po pozemku při využití jednotných jízdních stop.



Logistické řešení odvozu odvozovými prostředky

Řada polních prací je závislá na podpoře odvozovými prostředky a vyžaduje 
kooperaci strojů. 

Prázdný vůz sleduje soupravu po celou dobu 
plnění odvozového prostředku





 Závěrečné doporučení:

„VŽDY POUŽÍVEJTE 
SPRÁVNÉ KOLEJE!!!“



Protierozní opatření

Vrstevnicové obhospodařování 

Model trajektorií nerespektuje sklon pozemků

Navržená trajektorie může být snadno přenesena 
do navigace. 

Trajektorie může být dostupná z internetového 
portálu. 



Bilance ztráty půdy a depozice



Výnosová variabilita

Variabilita anomálních faktorů

Variabilita řízení

Půdní variabilita

Variabilita pozemku

Rostlinná variabilita

Měření výnosů polních plodinMěření výnosů polních plodin  



Faktory ovlivňující přesnost určování okamžitého výnosu zrna

  Použité výnosové čidlo. Hmotnostní (chyby do 5 %) jsou přesnější než 
objemová (chyby do 6 %). Nejpřesnější jsou radiační (chyby do 2 %).

  Velikost sklízeného pozemku  25 %

  Kalibrace systému podle údajů výrobce 12 %

  Pojezdová rychlost 5 %

  Práce na svahu
Mírný svah (5-10 %) do 6 %

Prudší svah do 20 %

  Nedodržování stejné šířky záběru do 10 %

Přehled problematiky měření výnosů polních plodin (sklizeň obilovin) 



Měření vodivost půdy. 







Měřením tahové síly na elektronicky 
regulovaném závěsu

Měření provozních 
parametrů během práce 
stroje

Tahová síla



Měření provozních parametrů během 
práce stroje



Současný stav

ISOBus



Dálkový průzkum Země (DPZ) je jednou z technologií přinášející významné 
geografické informace. 
Z hlediska prostorové informace spočívá výhoda snímku v tom, že poskytuje (na 
rozdíl od čidel či bodovému odběru) celoplošné informace.



Nejednoduší DPZ

http://www.mapy.cz/
http://amapy.atlas.cz/

Google Earth 
http://earth.google.com/intl/cs/
Virtual Earth http://maps.live.com/



Dálkový průzkum Země

Družicové snímky

Letecké snímky

Využití čidel a modelů letadel



  družice letadla
pozemní 
snímače

Plošné pokrytí snímačem snímaná plocha narůstá s výškou snímání
km2                            m2                               cm2

Prostorové rozlišení s vyšší výškou klesá rozlišení
     1 – 30 m2               0.05 – 2 cm2             mm2 až cm2

Časová dostupnost týdny dny hodiny

Omezení oblačností
omezení se zvyšuje s výškou snímání

    značné                    mírné                     bez omezení

Vliv světelných podmínek       bez omezení               mírné                        značné

Dostupnost pro konečného 
uživatele

dlouhé zpoždění částečné 
zpoždění

bez zpoždění

Ovlivnění konečným uživatelem
omezená 
kontrola částečná kontrola plná kontrola

Přehled výhod a nevýhod jednotlivých systémů snímkování 



QuickBird©Digital GlobeTM, Distribuce Eurimage/ ARCDATA PRAHA, s.r.o







Provozní parametry 
strojů 

Stav půdy a porostu 

Historie 
hospodaření 

Výnosy plodin

Trh a ceny















Laboratorní měření se 
spektrometrem 
FieldSpec® 3



Hodnocení zaplevelení pomocí CCD kamery a tvarového kódu rostlin





Povrch půdy je odrazem kvality zpracování a 
charakterizuje hrudovitost v celém zpracovávaném 
profilu půdy. 

Jako výstup je kromě grafického zobrazení povrchu 
rovněž tabulka hodnot vzdálenosti povrchu tělesa od 
čidla se souřadnicemi, které určují polohu bodu. 





Gama-spektrometrGama-spektrometr
Měření koncentrací prvků s přirozenou 
radioaktivitou v půdě:

 zásoba půdních živinzásoba půdních živin
 fyzikální vlastnosti půdy fyzikální vlastnosti půdy 

(zrnitostní složení)(zrnitostní složení)
 obsah rostlinných obsah rostlinných 

zbytkůzbytků
 chemické vlastnosti chemické vlastnosti 

půdypůdy



418700 418800 418900 419000 419100 419200 419300

5555200

5555300

5555400

5555500

5555600

5555700

TC



Geografický informační systém

Většina objektů a jevů reálného světa se vyskytuje na 
některém místě zemského povrchu (např. strom, dům, 
řeka) nebo má vztah k některému místu na zemském 
povrchu.

Pomocí nástrojů GISu modelujeme 
rozložení, funkci a vazby mezi jednotlivými objekty 



V souvislosti s tzv. robotickým zemědělstvím se stále častěji k běžným termínům ze 
zemědělské praxe přiřazuje předpona mikro - hovoří se mikrozpracování  půdy, 
mikropostřiku a podobně. 

S menším měřítkem bude také zapotřebí menších strojů. 

Měřítko pro rozhodování a variabilní zásahy. 

Farma

Rostlina, části rostlin 
Pole



„Nástup samosprávných systémových 
struktur nám dává příležitost rozvinout zcela 
novou řadu zemědělských zařízení, 
založenou na malých inteligentních strojích, 
které umí dělat ty správné věci na správném 
místě ve správný čas a správným 
způsobem.“











Pod záštitou
ministra zemědělství

11. ročník, 28. června 2013
Mezinárodní soutěž polních robotů

Field Robot Event 2013 

Katedra zemědělských strojů, Technické fakulty 
ve spolupráci s 

Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, 
České zemědělské univerzity v Praze, 

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní soutěž polních robotů

Field Robot Event 2013

Akce se bude konat na pokusném a 
demonstračním pozemku FAPPZ, 

ČZU v Praze. 

www.fieldrobot.cz

Hlavní soutěž začíná ve 13:00

http://www.fieldrobot.cz/








Děkuji Vám za 
pozornost!

kumhala@tf.czu.cz
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