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Společnost 4.0 
Jsme připraveni?

Co nám ukázal Covid – 19?



Každý o ni hovoří, rozdílné představy a vize, dostupnost dat, nadšení 
z technického pokroku, propojený svět.

4. průmyslové revoluce

Doba datová:
Platební karta – co platíme, kde, jak, kolik ….
Předáváme zdarma informace.
Internet věcí – jak se chováme, co děláme, kam chodíme …
Informace pro pojišťovnu, zdravotní stav…

- snaha o zajištění produkce v souladu s ochranou přírody

- společnost přijímá rychle nové technologie a bere je za samozřejmé

- mění způsoby života (chod rodinného prostředí, volný čas, práce, vzdělávání, 

využívání služeb)



Sociální aspekt

Zánik pracovních míst (časová osa – 2020 úbytek pracovních míst v SRN
2030 45 až 70 %)

Zánik práce bez náhrady (co s těmi, kteří „nebudou potřeba“)

Vznik nových pracovních pozic (vysoká specializace)

Nepodmíněný příjem (krácení pracovní doby, platu)

Zvyšující se věk (zdravotní stav)

Jaký bude smysl života (užívat si, zodpovědnost za budoucnost, plýtvání, 
80 % zážitků virtuálních, 70 % informací je o nás – SMS, selfie, Facebook…)



Společnost 4.0 
Zemědělství na prahu 4. průmyslové revoluce



Modifikace výroby
Využití dat, prediktivní informace (servisní úkony…)
Vysoké zastoupení senzorů
Hodnocení v reálném čase
Výroba na zakázku, Využití AI ku prospěchu, ne k navyšování výroby
Nové pracovní pozice
Logičnost společnosti: ¾ činností postrádá logiku

plýtvání potravinami
cesty do práce a zpět
prodej půdy nebo vody

Modifikace v zemědělství? 



„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“.

Produktivita farmy je omezena 
nejslabší složkou rámce.

Modifikace v zemědělství? 



Tradiční rozhodování založené na zkušenostech farmáře

Obchůzky a kontroly pozemků

x

Algoritmy a velké množství dat

Pravidelný monitoring z autonomních bezpilotních prostředků a 

dalších strojů

Významný nárůst a především přijetí smart technologií, které integrují BIG data, analytické

nástroje, bezdrátovou komunikaci, vyspělou techniku včetně molekulární biologie se předpokládá

už do roku 2030” (The Boston Consulting Group).

Internet věcí Bezdrátové senzory
Internet věcí - potenciál zvýšit zemědělskou produktivitu do roku 2050 o 70 %“.

(DeloitteConsulting).



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 předpovědi počasí na straně druhé.

Globální trh pro zemědělskou robotiku:

do roku 2020 poroste ze současných 1miliardy USD na 14 - 18 miliard USD



(upravil Kroulík)



(upravil Kroulík)



Vývoj na poli automatizace polních strojů

Fyzická omezení strojních zařízení:

- trend výkonných a velkých traktorů (450 kW) – kombinace záběru strojů, pracovní

rychlosti, tahové síly a účinnosti,

- dotížení traktoru - 60 do 70 kg/kW, resp. od 21 000 do 31 000 kg celkové

hmotnosti,

- doporučené huštění a rozměry pneumatik dané výrobcem (vztah mezi huštěním

pneumatik a půdou.

Další navyšování výkonu traktoru nad současný stav - navyšování limitů

- omezení maximální šíře traktoru,

- omezení maximální možné zatížení na nápravu 15 000 kg.



Posun k vyššímu stupni autonomie

GPS navigace a RTK korekce

Standardizace datového 

přenosu, telematika.



Vzdálený 

datový 

přenos



Telematika v ochraně půdy



Telematika v ochraně rostlin



5G
Zrychlení přenosu dat 
Rychlá reakce sítě na pokyn uživatele
„popovídají si spolu stroje, auta
Vzájemná koordinace
Podpora IoT
Připojení k bezdrátovým senzorům
Autonomie



Poloautonomní kultivátor pro mechanické potlačování plevelů.



Koncept člověk - robot

Kooperace lidí (HO; HumanOperator) a robotů jako HRI nebo HRS (Humane-Robot

Interaction; Human Robot System).

-výrazně nabylo na významu.

dozorování rutinních úkonů

dálkově ovládané stroje pro řešení nepředvídatelných situací,

plnění úkolu v režimu mastere - slave,

autonomní vozidla, kdy je člověk na pozici cestujícího

Lidé budou i nadále zapojeni do rozhodovacího procesu a roboti budou v procesu

napomáhat



Nástup bezpilotních prostředků



Autonomní polní robot

Autonomní robotické systémy (ARS; Autonomous robot systems) 

-provádění úkolů, rozhodování a jednání v reálném čase bez zásahu člověka.

Ukázka organizace robotické farmy





Společnost Alphabet - Project Mineral





AGROBOT
Agrobot.com





UAV budou na prvním místě mezi kategoriemi zemědělských robotů,
následované traktory bez řidičů a roboty pro monitoring .



www.naio-technologies.com



„Roj“ traktorů Yanmar pracující jako autonomní skupina na univerzitě 
Hokkaido v Japonsku.

Koncepce John Deere



Agrointelli Robotti provozován společností LeadingFarmers



www.ecorobotix.com

Cílená aplikace herbicidů





Robotika na ČZU



Robotika na ČZU





Představujeme ProLab TF



3D Tisk



Robotika v živočišne výrobě.

Podle Mezinárodní federace pro robotiku (International Federation of Robotics – IFR)

2013 více než 40 000 dojicích robotů 

2014 až 2017 prodej dalších nejméně 34 000 robotů pro zemědělské učely, z toho opět asi 28 

200 robotů pro dojeni.

World Robotics 2014 – Service Robots. International Federation of Robotics, September 2014.



Platforma Tibot, určená do chovných zařízení drůbeže.



Co vyžaduje přechod k robotice?
Připravenost farmy
• Zemědělský robot sám o sobě mnoho nezmůže:

Potřebujete podpůrné systémy
Manipulace s materiálem
Vstupy na pole (osivo, hnojiva, atd.)
Výnosy z pole (zrno, balíky sena atd ...)

• Nezapomeňme na doplňování energie (palivo nebo dobití ...)

• Integrace s půdou

• Integrace s rostlinami

• Omezení 

• Lokalizace GNSS není dostatečně spolehlivá pro autonomní použití

• Systém vnímání

• Bezpečnostní systém
Obtížně zajistíme práce jedním strojem



Nejsou známé hraniční podmínky pro využití 
technologií ve volném (veřejném) prostoru 
• Uzavřené prostory mají značnou konkurenční výhodu (zemědělství a 

produkce potravin – skleníky, vegetační haly s umělou atmosférou, stáje, 
zpracovatelský průmysl)

• Řešena je otázka u pozemních komunikací, letecký provoz, logistika

• Využití technologií v krajině

• Volba přístupu ke specifikaci zón využívajících nové technologie 
(bezpečnost, ochrana majetku, dostupnost energií, estetické hledisko, 
zvukové, světelné a radiové znečištění apod.)

- tvorba izolovaných zón (zelinářství, trvalé kultury – sady, vinice a chmelnice, 
chov hospodářských zvířat?)

- obtížně izolovatelné zóny – polní výrova

- logistika a systémy propojení izolovaných zón



Kontrola vstupů
Robotika 
Práce s 
informacemi

Člověk – kůň
Kůň – traktor
Spalovací motor –
elektropohon?

Motyka – pluh
Srp – sklízecí 
mlátička

Mechanizace
Energetika

Automatizace



Jaká bude společnost 5.0?



Děkuji za pozornost!


