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Jde ruku v ruce s rozvojem senzorové techniky a dálkového průzkumu Země –
využitím GPS signálu, družicových snímků a zavedením nových poznatků v 
oblasti zemědělství.

Vznik nového směru před cca 30ti lety – precizní zemědělství

Digitalizace - minulost

Reakce na variabilitu v rámci jednoho pozemku i v rámci zemědělského 
podniku za pomoci vyspělé techniky, informačních technologií a 

automatizace.

Zdroje variability:

 půda (druh, typ, fyzikální 

vlastnosti),

 počasí,

 dostupná vláha,

 živiny v půdě,

 škůdci,

 choroby,

 plevele,

 ...
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ZEMĚDĚLSKÉ STROJE
Mapování výnosů – v USA na konci 90. let 20. století – GPS technologie začala být 
k dispozici i ke komerčním účelům (nejen vojenským).

DPZ - družice
USGS – řada družicových snímků Landsat (optická část spektra až do oblasti SWIR) 
– 70. léta 20.století.
Implementace do modelů – zvýraznění prostorové informace.
Monitorování úrody - jako kontrolní i predikční prvek stavu porostů.
ESA – Sentinel 2 (1?) – současné využití (od roku 2015).

BEZPILOTNÍ PROSTŘEDKY 
Vyvinuty původně pro vojenské účely – náznaky již po 1. sv. válce; větší rozvoj v 
60./70. letech 20.stol. (USA – válka ve Vietnamu – navrženy koncepty). 
V zemědělství - na počátku milénia – s rozvojem precizního zemědělství – potřeba 
zaměřit se na dílčí zóny pozemku ve větším detailu (monitoring, aplikace).

Digitalizace - minulost
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• Digitální úřady využívající prostorová data – MZe, LPIS, eAGRI

• On-line služby nad prostorovými daty pro nejen odbornou 
veřejnost – např. WMS

• Rozvoj v komerční i nekomerční sféře – využívání prostorových dat 
– vznik nových služeb (i pracovních míst)

• Vznik nových oborů ve vzdělávání, celoživotní vzdělávání 
(workshopy, odborné semináře)

• Vznik nových pracovních míst – převážně v oboru informatiky

Digitalizace - současnost

Digitalizace státní správy
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Změna názvu celého odvětví – rozštěpení na pododvětví

• Precizní zemědělství = precision agriculture, precision farming

• Smart farming / agriculture = chytré zemědělství – zahrnuje i IoT technologie

Vznik nové terminologie – problém v překladu a chápání – lepší osvěta a vzdělávání.

Výnosový potenciál (Yield Potential = Yp) je definován jako výnos plodiny, která je 
pěstována v prostředí, na které je adaptována, s neomezeným přístupem živin a 
vody, a s efektivní kontrolou chorob a škůdců (Evans, 1993). 

Výnosový potenciál je stanoven pro danou odrůdu na konkrétním místě především 
množstvím dopadajícího slunečního záření, teplotou, množstvím dostupného oxidu 
uhličitého, hustotou rostlin, a genetickými vlastnostmi odrůdy, které určují délku 
vegetačního období, a schopností zachycení slunečního (EM) záření horní částí 
porostu a jeho přeměnou na biomasu, která pak určuje kvalitu výnosu.

(Evans L. T. (1993). Crop Evaluation, Adaptation and Yield. Cambridge

University Press, Cambridge)

Digitalizace – současnost - terminologie



6

Digitalizace - současnost

Water-limited yield potential (Yw) - Výnosový potenciál omezený dostupností vody –
určený parametry jako standardní VP, ale bere v potaz i dostupnost vody limitovanou
vlastnostmi pozemku (topografií), půdy, kořenovým systémem a schopností odrůdy
přijímat živiny ve vodním roztoku.
(van Ittersum, M.K., Rabbinge, R. (1997). Concepts in production ecology for
analysisand quantification of agricultural input–output combinations. Field Crops
Res.52, 197–208.)

Pro konkrétní místo, porost a rok je definován také Výnosový rozdíl (Yield gap = Yg
https://www.yieldgap.org/ ) jako rozdíl mezi výnosovým potenciálem (s ne/omezenou
dostupností vody Yp či Yw (na ne/zavlažovaných pozemcích) a průměrným skutečným
aktuálním výnosem (Ya). Velikost výnosového rozdílu ukazuje míru současné
produktivity půdy ve vztahu k maximální biofyzikální výnosnosti plodiny (odrůdy). Tedy
výnosu, kterého bychom mohli dosáhnout, kdybychom vzali v potaz všechny
proměnné, které jej mohou ovlivnit – nikoliv jen soubor výnosových dat či družicových
snímků!!!

https://www.yieldgap.org/
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Zdroj: Jin et al. 2018 – Vývoj hlavních „crop modelů“

Pokročilé metody agronomie

Modelování vývoje plodin a odhad úrody.
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Pokročilé metody agronomie
PROMET – the Hydro-Agroecological Land Surface Model (2015 – Hank, T.B, Bach, H., Maser, W. – Ludwig  -

Maximilians-Universität Munich, Německo). 
Koeficient determinace (model vs. aktuální výnos) 0.67/0.82 pro pšenici ozimou.

Design vylepšeného agro-ekologického modelu PROMET. Rozšířené komponenty jsou označeny zeleně.
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Příklad z české praxe
Koeficienty determinace – výnos / modely víceletých výnosových map / poslední dostupný snímek NDVI / 

modely NDVI – různé varianty

2017 - dostatečné množství srážek ve všech hlavních 
růstových fázích
2018 – teplo /sucho

2014 - dostatečné množství srážek ve všech hlavních růstových fázích
2015 – zima /sucho v BBCH 20-29 (odnožování)
2016 – relativně sucho v BBCH 30-59 (prodlužovací růst a kvetení)

Modely
Výnos 2014

Pšenice ozimá
Výnos 2015
Ječmen jarní

Výnos 2016
Řepka ozimá

Výnos 2018
Ječmen jarní

Víceletá výnosová mapa
pro obiloviny

0.45 0.59 0.15 0.56

Víceletá výnosová mapa
pro obiloviny + řepka

0.44 0.46 0.16 0.24

NDVI víceletý model pro 
obiloviny

0.14 0.22 0.01 0.12

NDVI víceletý model pro 
obiloviny bez roku 2014 (L8)

0.13 0.24 0.03 0.24

NDVI víceletý model –
všechny roky

0.07 0.07 0.31 0.10

NDVI víceletý model – bez 
2014 (L8)

0.16 0.36 0.08 0.30

NDVI 17.6.2018 Sentinel 2 0.16 0.36 0.10 0.52
NDVI 20.6.2017 Sentinel 2 0.16 0.34 0.08 0.27
NDVI 5.6.2016 Sentinel 2 0.03 0.05 0.13 0.05
NDVI 4.7.2015 SPOT 7 0.08 0.27 0.09 0.18
NDVI 7.7.2014 Landsat 8 0.19 0.26 0.05 0.06
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Příklad z české praxe

Koeficienty determinace – výnos / modely víceletých výnosových map / poslední dostupný snímek NDVI / 
modely NDVI – různé varianty

Modely
NDVI 7.7.2014

Landsat 8 OLI (30 m)

Pšenice ozimá

NDVI 4.7.2015
SPOT 7 NAOMI (6 m)

Ječmen jarní

NDVI 5.6.2016
Sentinel 2A MSI (10 m)

Řepka ozimá

NDVI 20.6.2017
Sentinel 2A MSI (10 m)

Pšenice ozimá

NDVI 17.6.2018
Sentinel 2A MSI (10 m)

Ječmen jarní

Víceletá výnosová mapa
obiloviny

0.14 0.17 0.04 0.24 0.38

Víceletá výnosová mapa
Pro obiloviny + řepka

0.14 0.12 0.08 0.16 0.18

NDVI víceletý model pro 
obiloviny

0.35 0.12 0.006 0.31 0.20

NDVI víceletý model pro 
obiloviny bez roku 2014 

(L8)
0.14 0.07 0.008 0.38 0.18

NDVI víceletý model –
všechny roky

0.05 0.06 0.14 0.03 0.06

NDVI víceletý model – bez 
2014 (L8)

0.18 0.12 0.02 0.96 0.26

2014 - dostatečné množství srážek ve všech hlavních růstových fázích
2015 – zima /sucho v BBCH 20-29 (odnožování)
2016 – relativně sucho v BBCH 30-59 (prodlužovací růst a kvetení)
2017 - dostatečné množství srážek ve všech hlavních růstových fázích
2018 – teplo /sucho
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Příklad z české praxe
Vizualizace – rozdíly v odrazivosti /výnosu v jednotlivých částech pozemku / rozdíly ve zdrojích dat

2005 – pšenice ozimá – odrůda Ebi
2009 – pšenice ozimá – odrůda Ebi
2011 – pšenice ozimá – odrůda Baletka
2013 – pšenice ozimá – odrůda Brilliant
2017 – pšenice jarní – Seance na S části

- Astrid na J části

L5 L5

L7 L8

R2=0.69

R2=0.88



12

Příklad z české praxe

Vizualizace – odtokové linie - rozdíly ve zdrojích dat

300 bodů v pravidelné síti 1189 bodů v nepravidelné síti

317 303 bodů DMR4G
112 987 bodů DMR4G

300 bodů v pravidelné síti 1189 bodů v nepravidelné síti

317 303 bodů DMR4G
112 987 bodů DMR4G

Odtokové linie - Web Map Services - WMS  v QGIS SW
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Příklad z české praxe

Výnosové mapy 

pokusného 

pozemku VÚRV 

Praha Ruzyně.

Dlouhodobý pokus 

(od 2004) zaměřený 

na precizní 

zemědělství.
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Klišé – „Zemědělec už nemusí chodit na pole. Může si sbírat data a podklady 
pro rozhodování v teple kanceláře či pohodlí svého domova.“ 

Digitální transformace zemědělství

Zdroj: Harvard Business Review, Michael E. Porter and James E. Heppelmann, 2014

minulost – současnost - budoucnost
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IoT a zemědělství

Zdroj: https://www.biz4intellia.com/blog/5-applications-of-iot-in-agriculture/

= síť zařízení schopných se propojit

• Monitorování hospodářských zvířat, mapování stavu pozemků, plodin, skladů, strojů, 
chytré skleníky – monitoring kompletního stavu

• Propojení na PC, chytrý telefon.
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IoT – internet věcí

Source: IoT Analytics, Jan 2018
https://dzone.com/articles/top-10-iot-applications-in-2020#

Globální podíl IoT projektů – 2016
Smart Agriculture – 6. místo - růst

Globální podíl IoT projektů – 2018
Smart Agriculture – 9. místo - propad

2020 – stabilní stav
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Hype křivka 

nových 

technologií firmy 

Gartner

aplikovaná na 

technologii 

precizního 

zemědělství.

Hype křivka – osvojení si technologie
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Projekt řešený 

anglickým National

Centre for Precision

Farming ve spolupráci s 

Harper Adams 

University.

Robotizované stroje 

vypěstovaly pšenici na 

orné půdě „na dálku“, 

bez operátorů v 

kabinách strojů nebo 

agronomů na pozemku.

Byla použita komerční 

technika a open source 

automatizace. Projekt 

běžel po dobu jednoho 

roku.

www.handsfreehectare.com

Hands Free Hectare

Manipulační plocha
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Hands Free Hectare
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Hands Free Hectare
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Metody a principy vzdělávání již od MŠ až po VŠ

Mateřské školy
 dílničky, zahrádky, kompostování, návštěvy zookoutků, provozů (telátka, prasátka, ovečky, koníčci); kroužky pro 

předškolní děti (Hrátky se zvířátky - DDM) 
 naučit děti vnímat svět a přírodu takové jaké opravdu jsou (mléko a maso se náhle neobjeví v regále obchodního 

řetězce…) 
 základ pro správný rozvoj myšlení a chápaní integrity – zemědělství vs. životní prostřední – principy by neměly být 

v rozporu, ale vzájemně se doplňovat;

Základní školy
 pokračování ve vzdělávání – přírodopis / dějepis 
 Motivace, soutěže, kroužky, příměstské tábory, základy informatiky (děti mají neuvěřitelný potenciál se učit)
 Příklad z učebnice dějepisu pro 6. třídu ZŠ:
Proč je zemědělství základním předpokladem pro vznik státu?
Základním předpokladem pro vznik státu byla možnost uživit skupinu lidí, která se nepodílí na zajištění obživy (4. – 3. 
tis. př.n.l.).
Kdy se mohly od společnosti oddělit vrstvy lidí, které neobstarávaly potravu? 
Společenská dělba práce vznikla, když lidé dokázali vypěstovat víc potravin, než sami spotřebovali = nadprodukce.

Střední školy
 Pokračování ve vzdělávání dle oboru – základy informatiky a geoinformatiky
 Specializované kroužky

Digitalizace - vzdělávání
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Vysoké školy
 Potřeba držet krok s vývojem v daném odvětví a snaha reagovat na požadavky z praxe
 Vznik nových předmětů, aktualizace studijních programů (garant předmětu / studijního programu by 

měl mít nejen praktické zkušenosti, ale i odpovídající výsledky ve vědě a výzkumu = důkaz toho, že drží 
krok s dobou – bez ohledu na věk)

 Nekonvenční výuka – zvát na přednášky odborníky z praxe – udělat výuku smysluplnější a zábavnější, 
zaujmout posluchače – motivace něco se dozvědět

Stav na TF ČZU v Praze – nové předměty
 Geoinformatika pro technické obory I. a II. – optická a radarová data – zpracování od DPZ až po GIS –

každoroční aktualizace přednášek a cvičení, učebny vybaveny SW, zpracování dat z praxe;
 Inteligentní řídící prvky v zemědělské technice – volitelný předmět - přednášky a cvičení od odborníků 

z praxe
 Precizní zemědělství
 Trendy v zemědělské technice – volitelný předmět – zaměřený na vývojové trendy v zemědělské 

technice
 Konstrukce a aplikace bezpilotních prostředků – volitelný předmět, podílí se na něm 6 odborníků, 

rozsah – od konstrukcí v laboratoři až po legislativu, zpracování a aplikaci snímků

Celoživotní vzdělávání – workshopy, semináře

Digitalizace - vzdělávání
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• Nutnost zpětné vazby vzdělaného praktika – možnost nahlédnout pod ruce 
zpracovatelům služby – jaká data používají, jaké mají vlastnosti, jaké metody jsou 
použité a proč.

• Velmi rozšířený pojem „Relativní výnosový potenciál“ – v praxi nutná specifikace, 
včetně doložení relevantních podkladů. Měl by zahrnovat maximum vstupů 
popisujících danou lokalitu.

• IoT – senzory – doložit výrobce, značku, reference na funkčnost.
• Snímky zadarmo – program Copernicus (Sentinel) a snímky řady Landsat.
• Možnost využití nejen spektrálního indexu, ale i jednotlivých pásem dle principů 

spektrální křivky odrazivosti.

Digitalizace – budoucnost ???
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• Aktuálnost dat lze ověřit na volně dostupných webových aplikacích
např. https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/ ; https://www.youtube.com/watch?v=eK0OMn5H-kY

https://australis.eomail1.com/web-version?ep=1&lc=2faf1257-f4c1-11e9-be00-06b4694bee2a&p=107aee69-d33a-11eb-96e5-
06b4694bee2a&pt=campaign&t=1624360030&s=799c6a3c909cd7bd6e3488f832bda286f29a73b7d791e01cb375fc0f471c538f

• pokryvnost oblačností – snímání v 10:30 místního času (S2, L8), dlaždice 100 km2

https://collgs.czechspaceportal.cz/wp-content/uploads/2020/08/sentinel2czfinal.pdf

• znalost frekvence snímání (snímky nejsou dostupné každý den) 
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-2/acquisition-plans

https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-2/satellite-description/orbit

• každý snímek je obrazem aktuálního stavu (nelze ničím nahradit); 
• oblačnost nelze odstranit s výjimkou radarových snímků, kde oblačnost nevadí; 
• RVI = Radar Vegetation Index – omezená použitelnost; 
• POZOR – každý rok je opravdu specifický – průměrná data používat obezřetně; 
• Kontrola aplikací i v rámci spektrálních pásem.

Digitalizace – budoucnost ???

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/
https://www.youtube.com/watch?v=eK0OMn5H-kY
https://australis.eomail1.com/web-version?ep=1&lc=2faf1257-f4c1-11e9-be00-06b4694bee2a&p=107aee69-d33a-11eb-96e5-06b4694bee2a&pt=campaign&t=1624360030&s=799c6a3c909cd7bd6e3488f832bda286f29a73b7d791e01cb375fc0f471c538f
https://collgs.czechspaceportal.cz/wp-content/uploads/2020/08/sentinel2czfinal.pdf
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-2/acquisition-plans
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-2/satellite-description/orbit
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Digitalizace – budoucnost ???
2015 Satelit Řepka % Pšenice %

3-Mar L7pruhy 768 29.778984 1395 43.48504

20-Mar L8 2571 99.689802 3162 98.56608

20-Apr L7pruhy 1416 54.905002 1579 49.2207

21-Apr L8 2579 100 3208 100

29-Apr L7 1649 63.939511 1639 51.09102

7-May L8mraky 641 24.854595 1410 43.95262

30-May L8mraky 835 32.37689 962 29.98753

31-May L7 2364 91.663435 2749 85.69202

7-Jun L7pruhy 1530 59.32532 1588 49.50125

16-Jun L7 858 33.268709 1687 52.58728

1-Jul L8mraky 659 25.55254 655 20.41771

2-Jul L7 2578 99.961225 3165 98.6596

10-Jul L8 402 15.587437 1417 44.17082

2016 Satelit Řepka % Pšenice %

14-Mar S2 20682 99.98066 26169 100

17-Mar S2 20680 99.97099 26158 99.95797

27-Mar S2 20685 99.99517 26154 99.94268

15-Apr L7 2103 100 2783 97.51226

6-May S2 17125 82.78546 24506 93.64515

9-May L8 1178 56.01522 2370 85.1599

23-May S2 20686 100 26169 100

1-Jun L8 1985 94.38897 2463 86.29993

17-Jun L8 949 45.12601 1756 61.52768

18-Jun L7 1817 86.40038 2760 96.70638

4-Jul L7 1974 93.86591 2854 100

12-Jul L8 1851 88.01712 2705 94.77926

2017 Satelit Řepka % Pšenice %

29-Mar S2 7751 38.34092 23487 99.58448

21-Apr S2 20001 98.93649 23442 99.39368

1-May S2 20080 99.32727 23573 99.94912

11-May S2 20216 100 23585 100

18-May S2 20209 99.96537 23585 100

21-May S2 17398 86.06055 22862 96.93449

31-May S2 17414 86.13969 19894 84.35022

10-Jun S2 19300 95.46894 22832 96.80729

20-Jun S2 20063 99.24317 23441 99.38944

2018 Satelit Řepka % Pšenice %

28-Apr S2B 23048 100 28007 97.82738

3-May S2A 23030 99.9219 28351 99.02896

6-May S2A 23048 100 28629 100

13-May S2A 23048 100 28629 100

21-May S2B 23048 100 28629 100

26-May S2A 23048 100 28629 100

31-May S2B 23048 100 28629 100

2-Jun S2A 14585 63.28098 22629 79.04223

5-Jun S2A 11440 49.63554 8153 28.47812

10-Jun S2B 21879 94.92798 26982 94.24709

17-Jun S2B 19321 83.8294 21697 75.78679

Míra využitelnosti družicových snímků, kde 100% = maximální využitelnost, tj. bezoblačný, 
nepoškozený snímek. Informace není degradována aerosoly. Příklad středního zem. podniku.
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• Metody zpracování – geostatistické metody IDW vs. kriging – čím řidší bodové pole, 
tím větší nerelevantnost map (IDW - kruhovité objekty na poli – bull eyes –
nesmysl).

• Radary – v agronomické praxi budoucnost??? – nyní ve velmi pomalé implementaci 
– nutnost ověření z optických dat, doplnění známých podkladů.

• UAV – velmi dynamický vývoj, nutnost licence. Omezená výška snímání (nyní 120 m), 
prostorové rozlišení, časová náročnost nalétnutí celé farmy

• Potřebná kvalifikace – implementace nových odvětví (geoinformatika, UAV, nové 
trendy v zemědělství).

Digitalizace – budoucnost ???
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Digitalizace – budoucnost ???

Zdroj: https://www.nesta.org.uk/blog/precision-agriculture-almost-20-increase-in-income-possible-from-smart-farming/
(2015)

https://www.nesta.org.uk/blog/precision-agriculture-almost-20-increase-in-income-possible-from-smart-farming/
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Digitalizace – nové pracovní pozice

• Vzdělaní agronomové či informatik v zemědělství ???
• Profese v katalogu povolání
• Tabulková místa
• Robotizace – podpora službou v závislosti na značce 

/výrobci – odborníci v oboru
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Děkuji za pozornost!
kumhalova@tf.czu.cz


