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Pojištění plodin s nejširší pojistnou ochranou na trhu

Jaké jsou výhody našeho pojištění?

•  Pojišťujeme všechny druhy pěstovaných plodin a trvalých kultur

•  Poskytujeme kvalitní a rychlou likvidaci škod
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Zisk českého zemědělství je po sedmi letech opět re-
kordní. Je zajímavé, že opět jde o poslední rok platnosti 
pravidel společné zemědělské politiky, zřejmě společ-
ným jmenovatelem budou takřka vyčerpané fondy na 
podporu investic a zcela zřejmě obavy zemědělců z dal-
šího vývoje. Loni se k tomu přidal nebývale vysoký růst 
cen většiny zemědělských komodit ale na druhé straně 
i nebývale vysoký růst nákladů. A nesmíme zapomenout 
na to, že nejvyššího nárůstu cen dosáhly komodity, které 
jsou tradičně exportovány na zahraniční trhy, jako jsou 
obiloviny, řepka a  mléko. Když vše sečteme, dojdeme 
dle šetření Zemědělského svazu ČR k celkovému zisku 
22 miliard korun. Jde otázka k  jakému výsledku dojde 
statistický úřad, který ovšem neměří zisk, ale podnika-
telský důchod, což jsou dvě naprosto odlišné veličiny. 
Ovšem skutečnost je taková, že zemědělci sice účetně 
vykazují zisk, zaplatí rekordní částky na daních, ale jak-
si chybí to podstatné – peníze. Ty jsou už dávno ulože-
ny v drahých krmivech, hnojivech, odčerpávají je drahé 
energie a ceny komodit se už na konci roku vracely na 
předloňskou úroveň. 

Jen tak pro zajímavost. Zkusil jsem si najít, jakého vý-
sledku dosáhl nejsilnější článek v  cestě potravin k  zá-
kazníkovi – obchodníci. A neuspěl jsem. Statistický úřad 
data zveřejňuje s dvouletým zpožděním, takže dnes jsou 
k nalezení údaje o roku 2020. Ovšem všechny smíchané 
dohromady, takže v jedné tabulce jsou prodejci potravin, 
elektroniky, pohonných hmot a dalšího spotřebního zbo-
ží. Neuspěl jsem ani ve výročních zprávách největších 
hráčů na trhu. Všichni zveřejnili výroční zprávy s dvoule-
tým zpožděním a zisk uveřejnil pouze jeden z nich. Dal-
ší dva aspoň uveřejnili samostatnou výroční zprávu pro 
naši republiku a  zbytek pouze prostřednictvím mateř-
ských společností. Narazil jsem ale na jiný zajímavý údaj 
– přehled největších zadavatelů inzerce v ČR. A světe div 
se. Mezi desítkou největších inzerentů je hned šest ob-
chodních sítí, které do inzerce investují polovinu hodnoty 
účetního zisku českého zemědělství. Potom se snadno 
mluví o tříprocentní ziskovosti, když se takovým způso-
bem optimalizuje.

Ale i  k jiným tématům. Loni jsme žili nespravedlivým 
rozdělením přímých plateb zemědělských dotací, letos 
jsou dotace opět jedním z hlavních témat, tentokrát jejich 
podmínky. Jedna z nevládních zemědělských organiza-
cí označila strategický plán za nejlepší možnou variantu, 
kterou mohla vláda do Bruselu odeslat, aby následně 
zjistila, že všechna varování, která jsme v průběhu roku 
pronášeli, jsou oprávněná. A nyní se tak pracuje na změ-
nách, které je potřeba udělat, aby mohlo české země-
dělství nadále fungovat. A další kalamita se řítí z Bruselu. 
Ať jde o snahy o snížení ochrany a výživy rostlin, nebo 
redukci stavů zvířat, či znemožnění hospodaření v někte-
rých oblastech. A vše podbarveno libým zvelebováním 
evropské krajiny. Vrátili jsme se do dob, kdy panovalo 
všeobecné přesvědčení, že všichni se budou mít lépe 
a poručíme větru dešti. Problémy neexistují a když, tak 
jsou způsobeny zpátečníky, kteří lpí na zastaralých ná-
zorech. A vůbec nevadí, že tyto názory jsou podloženy 
zkušenostmi, přírodními, fyzikálními a  dalšími zákoni-
tostmi. Příkladem může být návrh taxonomie. Odhléd-
něme od toho, že zveřejněný návrh připravila odborná 
skupina složená z expertů, z nichž ani jeden není spojen 
se zemědělstvím. Odhlédněme od toho, že se o něm ze-
mědělské organizace dověděli vlastně náhodou. Mimo-
chodem díky našemu sledování všech výstupů z komise, 
protože pravidla taxonomie byla odeslána ministerstvům 
financí členských zemí. Asi proto, aby jim do toho „ne-
kecali“ odborníci. Podle původního návrhu by se totiž 
prakticky celé evropské zemědělství stalo nefinancova-
telným. Nakonec podle slibu komisařky, zodpovědné za 
vypracování této směrnice, bude zemědělství z  tohoto 
návrhu vyňato a bude pro něj zpracována vlastní verze.

Kromě toho se již nyní začíná připravovat podoba nové 
zemědělské politiky po roce 2027. Sice ještě neznáme 
podmínky té současné, nevíme, kterým směrem se bude 
ubírat vývoj zelených dohod, ale už se připravuje nová. 
Snad bude lepší a jasnější než ta současná.

Úvodní  
slovo
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Socio-ekonomická 
a environmentální 
hodnota šlechtění 
polních plodin
Obecnou pracovní hypotézou této studie je, že šlechtění rostlin 
v Evropské unii (EU) přispívá k různým socioekonomickým 
a environmentálním přínosům. Cílem tohoto výzkumu je proto analyzovat, 
zda a do jaké míry přispívá šlechtění rostlin v EU ke zvýšení výnosů 
a produkce v zemědělství na orné půdě a následně ke zlepšení tržních 
a obchodních podmínek, zvýšení světových dodávek potravin, vyšší 
ekonomické prosperitě a zvýšení sociálního blahobytu, dodatečným 
příjmům ze zemědělských podniků a většímu počtu pracovních míst, 
nižšímu využívání půdy, snížení emisí skleníkových plynů (GHG),  
zachování biologické rozmanitosti a úspoře vodních zdrojů.

Miroslav Hrdlička, Pavlína Havlová
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Vykreslený obraz je založen na so-
fistikovaných modelech a kalkulač-
ních nástrojích zemědělské a envi-
ronmentální ekonomiky, jakož i  na 
komplexním posouzení příspěvku 
šlechtění rostlin k  růstu výnosů 
a  celkové produktivity v  zeměděl-
ství EU na orné půdě. K  analýze 
výše uvedených dopadů a k získání 
většího přehledu o  různých příno-
sech šlechtění rostlin v EU je pou-
žit trojí přístup. Nejprve se provádí 
hodnocení ex-post. Hodnocení se 
ohlíží zpět a zaměřuje se na diskusi 
o různých dopadech šlechtění rost-
lin v EU za poslední dvě desetiletí. 
Za druhé je provedeno hodnocení 
ex ante. Hodnocení se zaměřuje 
na budoucnost a  snaží se analy-
zovat podobné dopady budoucího 
šlechtění rostlin v EU v příštím de-
setiletí na jedné straně a v příštích 
dvou desetiletích na straně druhé 
s  ohledem na provádění strategií 

EU „Farm to Fork“ a „Biodiversity“. 
Zatřetí jsou obě analýzy zdůrazněny 
a podloženy případovými studiemi, 
které rozebírají konkrétní potenciál-
ní hodnoty šlechtění rostlin pomocí 
nových technologií šlechtění rostlin 
(NPBT).

První dvě části studie jsou prove-
deny pro EU celkem, ještě včetně 
Spojeného království (UK), a  pět 
vybraných členských států EU: Ně-
mecka, Francie, Itálie, Španělska 
a Spojeného království. Kromě toho 
se zaměřuje na zemědělství na orné 
půdě a hlavními cílovými (skupinami) 
plodin analýzy jsou pšenice, kuku-
řice, ostatní obiloviny, řepka olejka 

(OSR), slunečnice, ostatní olejniny, 
cukrová řepa, brambory a luštěniny 
a kukuřice na zeleno. V následujícím 
textu jsou uvedeny výsledky pro 
EU celkem a  pro všechny plodiny 
na orné půdě souhrnně. Další po-
drobnosti podle jednotlivých plodin 
a  jednotlivých členských států EU 
jsou uvedeny v hlavním textu.

V souladu s tím se ukazuje, že ino-
vace vyvolané šlechtěním rost-
lin mají velký význam: V  průměru 
a u všech hlavních plodin pěstova-
ných na orné půdě v EU se šlech-
tění rostlin podílí na růstu výnosů 
vyvolaném inovacemi přibližně 67 
procenty. To se rovná zvýšení výno-
sů o 1,16 procenta ročně, a je tedy 
o něco vyšší než statisticky pozoro-
vaný vývoj výnosů od přelomu tisí-
ciletí. Na základě tohoto šlechtěním 
rostlin vyvolaného růstu výnosů lze 
konstatovat, že pokrok ve šlechtě-

ní rostlin u hlavních plodin na orné 
půdě v  EU v  posledních dvou de-
setiletích přinesl přínosy, které lze 
charakterizovat, kvantifikovat a shr-
nout pomocí následujících deseti 
klíčových tvrzení:

1.  Díky šlechtění hlavních plodin na 
orné půdě v EU se v posledních 
dvou desetiletích zvýšily nejen 
hektarové výnosy, ale také pro-
dukce na orné půdě. V průměru 
a u všech hlavních plodin na orné 
půdě sklízených v členských stá-
tech EU by bez genetického zlep-
šení plodin od přelomu tisíciletí 
byla produkce v roce 2020 o více 
než 20 % nižší.

2.  Vyšší hektarové výnosy zvyšu-
jí nabídku primárních zeměděl-
ských produktů na mezinárodních 
trzích. Například díky pokroku ve 
šlechtění rostlin u  těchto plodin 
v  posledních dvou desetiletích 
lze v současné době v EU vypro-
dukovat dalších 53 milionů tun 
obilovin a  téměř 8 milionů tun 
olejnin. To přispívá ke stabilizaci 
trhů a snižuje volatilitu cen.

3.  Zlepšuje se tím také čistá ob-
chodní bilance EU v  oblasti ze-
mědělství. Bez pokroku ve šlech-
tění rostlin v posledních 20 letech 
by se EU v roce 2020 stala čistým 
dovozcem všech hlavních země-
dělských plodin, včetně pšenice 
a dalších obilovin.

4.  Šlechtění rostlin v  EU je rovněž 
nezbytné pro boj proti hladu 
a  podvýživě, neboť zlepšuje si-
tuaci v  oblasti potravinové bez-
pečnosti ve světě. Vzhledem 
k současnému evropskému a ce-
losvětovému potravinovému koši 
zajistilo genetické zlepšení plodin 
v EU za posledních 20 let doda-
tečnou dostupnost potravin pro 
114 milionů občanů EU, případně 
168 milionů lidí v  celosvětovém 
měřítku.

5.  Kromě toho šlechtění rostlin v EU 
vytváří další ekonomickou pro-
speritu tím, že zvyšuje hrubý do-
mácí produkt (HDP). Těží z  toho 
celý zemědělský hodnotový řetě-
zec od dodavatelů vstupů až po 
konečné spotřebitele. Genetické 
vylepšení plodin v  zemědělství 
EU na orné půdě od přelomu tisí-
ciletí přineslo jen v zemědělském 
sektoru v  roce 2020 dodatečný 
zisk sociálního blahobytu ve výši 
více než 14 miliard EUR a celko-
vě zvýšilo HDP EU o více než 26 
miliard EUR.

6.  Šlechtění rostlin pro zemědělství 
na orné půdě v EU rovněž zajišťu-
je zaměstnanost a zvyšuje příchod 
zemědělců a  zaměstnanců v  ze-
mědělství. Přibližně 6 100 EUR na 
plně zaměstnaného zemědělce 
(nebo zemědělského pracovní-
ka), to znamená přibližně třetinu 
současných příjmů zemědělských 
podniků v  EU v  průměru, bylo 
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v  posledních dvou desetiletích 
vyvoláno šlechtěním rostlin. Kromě 
toho bylo tímto způsobem vytvo-
řeno a zajištěno téměř 90 000 pra-
covních míst v  odvětví pěstování 
plodin a mnoho dalších v předchá-
zejících a  následujících článcích 
zemědělského hodnotového řetěz-
ce v EU.

7.  Šlechtění rostlin v  EU nepřiná-
ší pouze pozitivní ekonomické 
a sociální efekty, ale vytváří také 
významné dopady na životní pro-
středí. Pomáhá zejména šetřit 
omezené zdroje půdy na celém 
světě tím, že vytváří vyšší výno-
sy na jednotku plochy. Lze tedy 
konstatovat, že šlechtění rostlin 
minimalizuje čistý virtuální dovoz 
půdy do EU. Pokud by se v  EU 
v posledních 20 letech neprová-
dělo šlechtění rostlin u  hlavních 
plodin na orné půdě, musela by 
se celosvětová zemědělská plo-
cha v roce 2020 rozšířit o více než 
21,5 milionu hektarů.

8.  To přispívá k  zachování přírod-
ních stanovišť a ke snížení emisí 
skleníkových plynů v  důsledku 
rozšíření celosvětové výměry. 
Šlechtění rostlin v EU tedy rovněž 
zajišťuje nižší emise skleníkových 
plynů tím, že pomáhá zabránit 
negativním změnám ve využívání 
půdy. Do roku 2020 se díky gene-
tickému vylepšení hlavních plodin 
na orné půdě v EU v posledních 
dvou desetiletích podařilo zabrá-
nit celkem téměř 4,0 miliardám 
tun přímých emisí CO2.

9.  Šlechtění rostlin v EU navíc vytváří 
velký pozitivní efekt na biologic-
kou rozmanitost. Bez šlechtění 
rostlin v EU v posledních 20 letech 
by do roku 2020 kromě toho, co 
již zmizelo, zanikla celosvětová 
biologická rozmanitost odpoví-
dající druhovému bohatství, které 
se nachází na 8,3 milionu hektarů 
deštných pralesů a savan v Brazílii 
nebo na 11,8 milionu hektarů pří-
rodních stanovišť v Indonésii.

10.  Šlechtění rostlin v EU pro hlavní 
plodiny na orné půdě v posled-
ních dvou desetiletích konečně 
přispělo k  záchraně vzácných 
vodních zdrojů na celém světě. 

Bez šlechtění rostlin by dnes 
bylo v  celosvětovém měřítku 
zapotřebí téměř 50 miliard m3 
vody navíc. To je tolik, kolik činí 
objem vody v Lago di Garda.

Předběžně lze shrnout: Od pře-
lomu tisíciletí přispělo šlechtění 
rostlin na orné půdě v  EU velkou 
měrou k pokroku ve výnosech. To 
jistě vytváří příležitosti pro agrár-
ní hospodářství a  venkovské pro-
středí. Ve skutečnosti je zřejmé, 
že šlechtění rostlin v  EU v  země-
dělství na orné půdě je nezbytnou 
součástí celkové hospodářské 
a  sociální výkonnosti zeměděl-
ského a  potravinářského odvětví, 
neboť vytváří nejen dodatečnou 
produkci, ale tím i  příjmy země-

dělských podniků a  společnosti, 
pracovní místa v  zemědělských 
podnicích a  v  hodnotových ře-
tězcích, jakož i  tržní a  obchodní 
příležitosti, z nichž mají prospěch 
nejen zemědělci, ale i spotřebitelé. 
Je také zřejmé, že šlechtění rost-
lin pro pěstování plodin na orné 
půdě v EU navíc přináší různé vý-
hody pro životní prostředí. Díky 
efektivnějšímu využívání půdy 
v  EU pomáhá zabránit dalšímu 
využívání dosud přírodních nebo 
přírodě podobných stanovišť pro 
zemědělské účely v  celosvěto-
vém měřítku. To vede ke snížení 
emisí skleníkových plynů a  ztrát 
biodiverzity v  jiných regionech 
světa, které jsou našimi obchod-
ními partnery. Efektivnější vyu-
žívání vody, která je celosvětově 
vzácným zdrojem, lze také přičíst 
pokroku ve šlechtění rostlin v EU.

Při pohledu do budoucna se tato 
perspektiva mění jen nepatrně. Vět-
šina ukazatelů, které byly analyzo-
vány s  ohledem na šlechtění rostlin 
u hlavních plodin na orné půdě v EU 
v posledních 20 letech, tedy od pře-
lomu tisíciletí, vykazuje poměrně sta-
bilní a podobnou nebo dokonce vyšší 
úroveň hodnot, pokud se použijí na 
potenciální pokrok ve šlechtění rostlin 
v  analyzovaných nadcházejících de-
setiletích do roku 2040. To umožňuje 
shrnout, že úspěšně inovovaná gene-
tická zlepšení plodin v EU byla a bu-
dou zásadní pro ekonomické, sociální 
a environmentální přínosy ve velkém 
měřítku a měla by být skutečně po-
važována za vysoce účinné opatření 
pro přizpůsobení se novým výzvám 
a velmi dynamickému prostředí.

Naplňování různých cílů strategií 
EU „Farm to Fork“ a „Biodiversity“ 
v  tomto kontextu představuje pro 
zemědělce v EU a  jejích členských 
státech novou významnou výzvu, 
protože zemědělská produkce by 
měla tendenci do roku 2030 výraz-
ně klesat, pokud by byly tyto dvě 
strategie plně realizovány. Šlechti-
telé rostlin jsou jistě schopni pomo-
ci kompenzovat negativní dopady, 
které mohou vzniknout v  důsledku 
poklesu produkce vyvolaného tě-
mito strategiemi. Inovace vyvolané 
šlechtěním rostlin současným tem-
pem by však zřejmě nemusely stačit 
k tomu, aby plně vyrovnaly potenci-
ální dopady vyplývající z provádění 
obou strategií do roku 2030. V tom-
to ohledu lze zdůraznit následující:

Ztráty produkce a následné nabíd-
ky na trhu způsobené oběma stra-
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tegiemi do roku 2030 by mohly být 
v  příštím desetiletí při současném 
tempu šlechtění rostlin potenciálně 
sníženy na polovinu.

•   Průběžně se objevující gene-
tická zlepšení plodin v příštích 
deseti letech mají potenciál 
neutralizovat přibližně 55 % 
zjevného poklesu sektorových 
příjmů a  HDP v  roce 2030, 
který je třeba přičíst dopadům 
produkce a nabídky do té doby 
uplatňovaných strategií.

•   Negativní důsledky na využívá-
ní globálních přírodních zdrojů, 
jako je půda a s ní spojené emi-
se skleníkových plynů a otázky 
biodiverzity, jakož i vody, které 
lze přičíst prosazování obou 
strategií do roku 2030, lze 
zmírnit o  50 až 60 procent za 
předpokladu stejného pokroku 
ve šlechtění rostlin jako v minu-
losti v příštích deseti letech.

Otázka zní: Co může v  blízké bu-
doucnosti vyplnit dosud existující 
mezery, protože ochrana rostlin 
a  hnojení budou díky oběma stra-
tegiím omezeny a  pozemní stroje 
a další technologie mají dlouhodo-
bé investiční intervaly? Je to opět 
šlechtění rostlin, které je třeba po-
važovat za potenciální „game chan-
ger“. To však vyžaduje urychlení 
procesů zaměřených na genetické 
zlepšení plodin. Proto je třeba využít 
všechny dostupné technologie, ze-
jména ty, které jsou schopny zajistit 
genetické zlepšení plodin cíleněji 
a v kratším čase. Kromě toho musí 
celkový politický a regulační rámec 
podporovat nezbytné investice do 
budoucího šlechtění rostlin a  ne-
bránit jim.

V  tomto ohledu různé případové 
studie o  potenciálních dopadech 
rezistentních odrůd vyvinutých 
prostřednictvím nových technolo-
gií šlechtění rostlin (NPBT) na pří-
kladném základě ilustrují, že velmi 
specifická genetická zlepšení plo-
din mohou vést k  pozoruhodným 

přínosům na úrovni zemědělských 
podniků a  společnosti, pokud bu-
dou úspěšně zavedena. Například 
odrůdy pšenice a révy vinné odolné 
vůči houbám vyvinuté prostřednic-
tvím NPBT mohou být schopny vý-
razně snížit počet aplikací fungicidů 
v evropském zemědělství, a přispět 
tak k  ochraně životního prostředí. 
Odrůdy OSR odolné vůči rozpadu 
lusků, odrůdy cukrové řepy odolné 
vůči virům a  také odrůdy kukuřice 
odolné vůči suchu vyšlechtěné po-
mocí moderních sofistikovaných 
technologií mají potenciál pozo-
ruhodně zvýšit výnosy a  minimali-
zovat tak tlak na omezené přírodní 
zdroje, jako je orná půda.

Nemělo by však jít o jednotlivý pří-
pad konkrétní aplikace NPBT, ale 
o celkový potenciál těchto techno-
logií přispět k pokroku ve šlechtění 
rostlin obecně a  v  čase. Samotná 
časová úspora obsažená v  NPBT 
díky urychlené integraci znaků 
a selekci v raných generacích bude 
značná a jistě povede k výraznému 
dodatečnému růstu výnosů vyvola-
nému šlechtěním spíže, který pod-
poří dosažení ambiciózních cílů 
například strategií „Farm to Fork“ 
a „Biodiversity“ v evropském měřít-
ku a cílů udržitelného rozvoje v glo-
bálním měřítku. Za předpokladu, že 
se EU vnímá jako odpovědný aktér, 
který akceptuje globální a  regio-
nální výzvy, jež jsou s tím spojeny, 
a  chce se na jejich řešení podílet, 
vyplývá z toho, že při rozhodování 
je třeba vyváženě zohlednit ekono-

Řiďte se inspirací

 www.fta-dobrovice.cz
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mické, sociální a  environmentální 
aspekty.

Šlechtitelé rostlin by si měli být vě-
domi toho, že jejich úsilí pomáhá 
a  může neustále pomáhat vytvářet 
synergie a  vyhýbat se kompromi-
sům zakotveným v  nastavení více 
cílů. Šlechtění rostlin se totiž počí-
tá a musí být vnímáno jako vysoce 
účinné opatření pro přizpůsobení se 
novým výzvám a  zmírnění negativ-
ních důsledků, které mohou při ře-
šení těchto výzev vzniknout. Jedna 
otázka však zůstává: Je šlechtění 
rostlin vůbec schopno udělat víc, 
než už přispělo? Určitě by mělo, 
protože zvýšení produktivity plodin 
prostřednictvím vývoje vynikajících 
odrůd rostlin může v budoucnu hrát 
nejen akcentovanější, ale dokonce 
podstatnější roli, protože adaptace 
jiných zlepšených postupů obhos-
podařování půdy a pěstování plodin 
může být omezená.

Šlechtění rostlin se tak stává mi-
mořádně důležitou oblastí výzku-
mu a vývoje (VaV) a šlechtitelé musí 
převzít odpovědnost a  investovat 
ještě více (než dosud) do inovací 
zaměřených nejen na vyšší sklizňo-
vé výnosy, ale také na další vlast-
nosti rostlin, jako je odolnost vůči 
škůdcům a  chorobám, další agro-
nomické vlastnosti, kvalita produk-
tů, přizpůsobení plodin a genetická 
rozmanitost a  osiřelé plodiny. To 
také pomůže splnit specifické cíle 
EU, které vyvažují environmentální, 
sociální a ekonomické otázky.

Šlechtitelé rostlin v  soukromém, ale 
i  veřejném vědeckém sektoru jsou 
k tomu jistě ochotni a mají k tomu ná-
stroje. Přesto úspěch například NPBT 
není zaručen pouze na vědecké úrov-
ni – je ovlivněn také společenským 
přijetím a  politickými rozhodnutími. 
Pro povzbuzení šlechtitelů rostlin 
k dalším (a ještě větším) investicím do 
vývoje nových a  lepších odrůd osiv, 
a  proto potřebných sofistikovaných 
šlechtitelských technologií jsou ne-
zbytná vhodná politická rozhodnutí, 
a navíc i veřejná podpora. Tato pod-
pora by měla zahrnovat posílení vý-
zkumu a vývoje i základního výzkumu 
v  oblasti šlechtění rostlin a  přijímání 
politických rozhodnutí založených na 
důkazech pro regulaci.

V tomto ohledu již strategie „Farm to 
Fork“ uznává, že nejnovější výzkum 
a dílčí inovační techniky, včetně bio-
technologií, mohou hrát důležitější 
roli při zvyšování udržitelnosti. Stále 
však chybí konkrétní politiky a opat-
ření, aby tento specifický strategic-
ký cíl pokročilého výzkumu a vývoje 
vstoupil v platnost.

Další možností politické podpory 
je zvyšování povědomí veřejnosti. 
Tato studie má rovněž za cíl zvý-
šit toto povědomí tím, že poskytne 
důkazy o  mnohostranných příno-
sech šlechtění rostlin v zemědělství 
i  mimo něj na základě reproduko-

vatelných zjištění a vědeckých fak-
tů. Tato studie jako taková by měla 
být považována za počáteční krok 
v  podpoře a  motivaci této veřejné 
diskuse. Je však třeba, aby násle-
doval další přední interdisciplinární 
výzkum a  informační kampaně za-
ložené na důkazech, které by měly 
být podporovány tvůrci politik a dal-
šími veřejnými činiteli s rozhodovací 
pravomocí, včetně vědců.

V  neposlední řadě je třeba vytvořit 
přiměřený a  na výsledky zaměřený 
regulační rámec, který by stano-
vil jasná a  udržitelná pravidla pro 
evropské odvětví šlechtění rostlin. 
Namísto toho, aby evropské šlech-
titele rostlin zdržoval nebo jim do-
konce bránil vynakládat nezbytné 
prostředky na naléhavě potřebné 
budoucí zvyšování ekonomické pro-
duktivity a  růst efektivity využívání 
environmentálních zdrojů, měl by je 
takový právní rámec povzbuzovat. 
V  tomto ohledu představují NPBT 

rozmanitou skupinu technik, z nichž 
každá může být použita různými 
způsoby k dosažení různých výsled-
ků a produktů. Z  tohoto důvodu se 
úvahy o bezpečnosti odvíjejí od kon-
krétní techniky, způsobu jejího pou-
žití a vlastností výsledného produk-
tu a  nelze je vztáhnout na všechny 
techniky dohromady. Kromě toho se 
odborníci domnívají, že u  geneticky 
a  fenotypově podobných produktů 
vzniklých použitím různých technik se 
nepředpokládá, že by představovaly 
významně odlišná rizika. Tvůrci politik 
a regulační orgány EU by to měli vzít 
v  úvahu při projednávání možných 
budoucích možností regulace.

Závěrem jsme ukázali, že šlechtě-
ní rostlin v  EU významně přispělo 
a  nadále bude přispívat k  udrži-
telnému zemědělství zahrnujícímu 
všechny pilíře udržitelnosti. Splnění 
kritérií udržitelnosti je také význam-
ným impulsem, který vychází ze 
strategií „Farm to Fork“ a „Bio- di-
versity“. V tomto ohledu lze šlechtě-
ní rostlin a obě strategie považovat 
za kongeniální partnery, kteří jsou 
na sobě závislí a mohou vzájemně 
posilovat své pozitivní účinky. Ji-
nými slovy: Bez urychlení šlechtění 
rostlin v EU lze v budoucnu jen stě-
ží dosáhnout cílů strategií „Farm to 
Fork“ a  „Biodiverzita“, a  tedy i Ev-
ropské zelené dohody. Aby byl ten-
to význam uznán, musí být evropští 
šlechtitelé rostlin stále více uznává-
ni tvůrci politik, regulačními orgány 
a  společností jako podporovatelé 
udržitelného rozvoje v  zemědělství 
i mimo něj.

HFFA Research GmbH
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Třetina českých 
farmářů má 
automatizovaný  
chov skotu.  
V budoucnu jich  
bude daleko více.
Automatizace chovu skotu je v Česku na vzestupu. Třetina farem již 
automatizaci zavedla a dalších 12 % o ní aktuálně uvažuje. Odráží to mimo 
jiné trend, že se lidé do živočišné výroby příliš nehrnou a na farmách chybí 
pracovníci. Tyto skutečnosti vyplývají z nejnovějšího průzkumu, který 
pro společnost AGRO-partner s.r.o. realizovala výzkumná a poradenská 
agentura B-inside s.r.o. 

Vladimír Pícha

V loňském roce firma AGRO-partner s.r.o. instalovala přes 40 dojicích robotů Lely Astronaut.  
Těsně před Vánoci spustila 6 Astronautů na Farmě Otročín (celkem jich zde bude 12).
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Podle výsledků průzkumu má 33 % 
farem alespoň částečně automati-
zovaný či robotizovaný chov skotu. 
Nejčastěji jsou robotizované procesy 
dojení a přihrnování, relativně časté 
je i automatizované krmení či kejdo-
vé hospodářství. Jistý je také další 
rozvoj automatizace a  robotizace 
v  chovu skotu. Aktuálně o  zavede-
ní těchto technologií uvažuje 12 % 
farem a 13 % prozatím automatizaci 
odložilo, ale už o  ní uvažovali. Nej-
častějším motivem pro automatiza-
ci je úspora, resp. náhrada lidských 
pracovníků. Nedostatek personálu 
a neustále rostoucí náklady na pra-
covní sílu jsou dlouhodobým pro-
blémem a robotizace může v tomto 
ohledu výrazně pomoci. 

„Poptávka po robotizaci a automati-
zaci v chovu skotu neustále stoupá 
a velký růst očekáváme i do budouc-
na, především u  velkých zeměděl-
ských podniků. Zásadním faktorem 
je nedostatek pracovníků v  tomto 
oboru a také zvýšení ziskovosti pro-
vozu,“ komentuje výsledky průzku-
mu Ing. Tomáš Hrůša ze společnosti 
AGRO-partner.

Hlavní bariérou pro automatizaci 
je stále její pořizovací cena, kte-
rá farmáře od tohoto kroku často 
odrazuje. „Řada farmářů se dívá 
pouze na vstupní náklady, proto-
že nemají podklady pro výpočet 
návratnosti této investice. Z  vý-
zkumu ale vyplývá, že ti, kteří již 
automatizují, zavádějí tyto techno-
logie postupně, a vidí i rychlou ná-
vratnost těchto investic,“ dodává 
Tomáš Hrůša. 

Odborníci  
na automatizaci
Společnost AGRO-partner s.r.o, 
která se zabývá technologiemi pro 
chov skotu, především na automa-
tizaci, si je vědoma, že současná 
doba je v mnoha ohledech velmi slo-
žitá. Neustálý tlak ze strany zaměst-
nanců na mzdy a pracovní podmín-
ky a  celkový nedostatek pracovní 
síly, růst cen energií, hnojiv, PHM 
apod. Pomocí automatizace lze ně-
které negativní vlivy úplně odstranit 
nebo alespoň výrazně eliminovat. 
Zároveň díky vyšší efektivitě, vyšší 
užitkovosti a  nižším nákladům na 
provoz se návratnost investic po-
hybuje podle technologie v několika 
málo měsících až let.

V České republice je již přes 130 ze-
mědělských podniků, kde jsou dojni-
ce dojeny dojicími roboty Lely Astro-
naut a přes 500 podniků, kde krmivo 
přihrnuje přihrnovač Lely Juno. 

O PRŮZKUMU 

Průzkum realizovala na přelomu  
srpna a září 2022 výzkumná 
a poradenská agentura  
B-inside s.r.o.

Dotázáni byli chovatelé skotu, 
kteří mají více než 200 dojnic. 
Na dotazník odpovídali zejména 
majitelé stájí, předsedové družstev 
či zootechnici. 

Průzkum je reprezentativní  
a díky vysoké míře návratnosti 
dotazníků (response rate dosáhla 
vysokých 98 %) velmi spolehlivý 
a relevantní.  Průzkumu se 
zúčastnilo 247 zemědělských 
podniků.

Máte zájem o podrobné výsledky kvantitativního průzkumu  
„Automatizace chovu skotu v České republice“? 

(Klára Soukupová, asistentka divize stájových technologií) a rádi vám poskytnou podrobné výsledky průzkumu.

můžete je kontaktovat na e-mailu  

info@agropartner.cz
nebo mobilním telefonu  

+420 702 093 395

Nejpoužívanější značkou  
pro automatizaci chovu  
skotu je značka LELY,  
jejíž výhradní importér  
do České a Slovenské 
republiky je společnost 
AGRO-partner.

Technologie LELY používá 
téměř polovina podniků,  
které mají automatizovaný  
chov skotu.

Zdroj: B-inside (2022)
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Péče o pohybový 
aparát skotu – 
digitální dermatitida 
skotu

Havlíček, Z., Langová, L., Novotná, I.



Digitální dermatitida (DD) je bakte-
riální onemocnění, které postihují 
především kůži na patkách paz-
nehtu skotu. Infekce způsobuje 
zánět a poškození kůže, projevující 
se bolestivostí a narušením pohody 
zvířat. Často se digitální, resp. inter-
digitální dermatitida, diagnostikuje 
na základě hlavního příznaku boles-
tivosti postižené končetiny projevu-
jící se kulháním (Laven, 2006).

Z hlediska původců se jedná o poly-
mikrobiální onemocnění, s bakteriál-
ními původci rodu Treponema (Wal-
ker et al., 1995; Dhawi et al., 2005). 
Ty jsou doposud v běžných labora-
torních podmínkách obtížně kulti-
vovatelné (Evans et al., 2008), což 
je hlavním důvodem, proč doposud 
nejsou přesně popsány mechanismy 
přenosu onemocnění. Hlavní původ-
ci dermatitidy byly diagnostikovány 
i  u  nekrobacilózy končetin, nehojící 
se nemoci bílé čáry a vředů na cho-
didle. Laven a Logue (2006) a Capion 
et al. (2012) zjistili, že některá zvířata 
ve stádě byla infikována opakovaně, 
zatímco jiná, stejného plemene a pa-
rity, chovaná v jednom stádě, nebyla 
nikdy infikována. 

Charakteristika 
digitální a interdigitální 
dermatitidy
Infekce způsobuje ulcerativní léze 
podél koronárního pruhu nebo na 
kůži přiléhající k  interdigitální štěrbi-
ně (Holzhauer et al., 2008). Průběh 
onemocnění je podle Döpfera et al. 
(1997) obecně popsán a rozdělen do 
čtyř etap. Časná léze, označovaná 
jako stádium M1 představuje ohra-
ničená granulomatózní oblast, která 
má obvykle malou velikost do 5 mm. 
Obecně se považuje za nebolestivé 
stádium.Tato léze se pak vyvine do 
M2 stádia, tzv. klasického ulcerózní-
ho stadia s výpotkem a charakteris-
tickými příznaky připomínající malinu 
či jahodu (Döpfer et al., 2012). Tato 
fáze léze je obecně větší a je boles-
tivá při palpaci. Jakmile se léze za-
čne hojit, například po ošetření, nad 
ulcerovanou oblastí se vytvoří strup 
a léze je popsána jako stadium M3. 
V některých případech léze přechá-
zí do stadia M4, označovaného jako 
stadium chronické, které je charak-
terizováno povrchovou proliferací 

nebo dyskeratózou postižené části 
kůže. Tato fáze obecně není boles-
tivá, ale je infekční. Následně může 
přejít do aktivní léze M1. Další typ 
léze M4.1 je popisována jako chro-
nická léze (M4) s malou, bolestivou 
oblastí aktivní léze M1 uvnitř. Pokud 
se uvedené léze zcela zahojí a  zů-
stane pouze zdravá kůže, můžeme 
tento nález označit jako M5 (Berry et 
al., 2012). 

Při hodnocení prevalence digitál-
ní a  interdigitální dermatitidy Laven 
(2006) zjistil, že 51 % zvířat v jednom 
stádě mělo léze na obou končeti-
nách, 22 % pouze na levé a 27 % 
pouze na pravé končetině. Není do-
posud známo, proč se u některých 
zvířat vyvine dermatitida pouze na 
jedné pánevní končetině, i když jsou 
obě končetiny vystaveny přibližně 
stejným rizikovým faktorům.

Je známa celá řada faktorů ovliv-
ňující onemocnění dermatitidou 
končetin, nicméně se jedná o širo-
kou škálu faktorů vnitřních, týkají-
cích se jednotlivých zvířat, a faktorů 
vnějších, vztahujících se k prostře-
dí. Při popisu digitální dermatitidy 
jsou dokladovány také geografické 
odlišnosti, kdy se s  proliferativní 
formou častěji setkáváme v  USA, 
v Evropě pak převládá více eroziv-
ní forma onemocnění (Read, 1998). 
To může souviset s  rozdílnou spi-
rochetální škálou bakterií rodu Tre-
ponema, které se trvale se vyskytují 
v  lézích dermatitidy (Walker et al., 
1995) a jsou považovány za primár-
ní etiologické agens (Evans et al., 
2014). Jejich přítomnost hluboko 
v lézích (Edwars et al., 2003) nazna-
čuje, že mimo kolonizaci v  posti-
žené tkáni jsou také invazivní. Krull 
et al., (2014) zkoumali mikrobiotu 
lézí v  sedmi různých fázích vývo-
je onemocnění a  zjistili, že došlo 
k dramatickému nárůstu počtu tre-
ponem v  biopticky získaném vzor-
ku postižené kůže. Dále zjistili, že 
zastoupení identifikovaných druhů 
treponem se měnilo s vývojem jed-
notlivých lézí. To souhlasí s nálezy 
Zinicola et al. (2015), kteří zjistili, že 
mikrobiom kůže s aktivními derma-
titidními lézemi (M1, M2 a M4.1) byl 
odlišný od mikrobiomu kůže s  ne-
aktivními lézemi (M3 a  M4) a  kůže 
zdravých krav. U mikrobiomu aktiv-

ních ulcerózních dermatidních lézí 
dominovalo šest skupin treponem, 
konkrétně Treponema denticola, 
Treponema maltophilum, Trepone-
ma medium, Treponema putidum, 
Treponema phagedenis a Trepone-
ma paraluiscuniculi.

Za rezervoár těchto původců se po-
važuje trávicí trakt zvířat. Trepone-
my spojené s digitální dermatitidou 
byly přítomny jak v  bachoru, tak 
v  mikrobiomu výkalů. Tato zjištění 
naznačují, že gastrointestinální trakt 
funguje jako rezervoár pro trepone-
my související s  digitální dermatiti-
dou a výkaly mohou být ochranným 
či transportním médiem do místa 
infekce (Evans et al., 2008). Přímá 
cesta přenosu onemocnění z  ne-
mocné na kůži zdravé je možná, 
stejně jako přenos z infikovaných na 
neinfikované končetiny, například 
při ošetřování paznehtů (Sullivan et 
al., 2014). 

Léčba digitální dermatitidy zahrnuje 
systémové či lokální ošetření lézí. 
Ve stádech, kde je vysoký podíl 
nemocných zvířat s dermatitidou je 
individuální léčba časově i pracov-
ně velmi náročná. Z těchto důvodů 
mnoho farmářů místo tohoto ošet-
ření používá tzv. léčebné koupele 
celého stáda. Je pravděpodobné, 
že tyto encystované formy bakterií 
mohou přetrvávat hluboko uvnitř 
léze, což daná koupel neošetří. Tato 
skupina encystovaných bakterií 
může stát za recidivou klinického 
onemocnění v následujícím období 
(Dӧpfer et al., 2012). Z těchto důvo-
dů nelze pro zvládnutí dermatitidy 
doporučit hromadné koupele bez 
předcházejícího ošetření jednot-
livých bolestivých lézí. Zvládnutí 
dané infekce vyžaduje individuální 
přístup, který je hlavní prevencí re-
cidivy infekce a  nutné opakované 
léčby zvířat.

Vliv dermatitidy končetin 
na ukazatele užitkovosti 

Většina aktivních lézí dermatitidy 
je bolestivá (Sullivan et al., 2014), 
proto primárním důsledkem a  pro-
jevem infekce je kulhání. Pokud se 
nezajistí efektivní léčba, infikovaná 
zvířata mohou vykazovat známky 
bolestivosti a  nepohody po dobu 



několika měsíců (Frankena et al., 
2009). Stupeň kulhání, vyjádřený 
lokomočním skórem může být růz-
ný, v určitých nebolestivých stádiích 
k němu docházet nemusí. Kulhající 
zvířata také projevují jiné změny 
v chování ve srovnání se zdravými. 
Často se jedná o prodloužení doby 
ležení (Hassal, 1993) a celkově krat-
ší dobu žraní, což by zase mohlo mít 
určitý dopad na užitkovost. Často to 
tak není. Kratší doba příjmu krmiva 
je často popisována rychlejším pří-
jmem krmiva, což může vysvětlovat 
rozdílné výsledky v  tomto sledova-
ném parametru. Například Amory 
et al., (2008) zjistili, že zvířata s di-
gitální dermatitidou nevykazovala 
sníženou dojivost během infekce, 
ale měli mírně zvýšenou dojivost po 
jejich ošetření. Výsledek však ne-
byl statisticky významný. Warnick 
et al. (2001) zjistili, že zvířata s DD 
na dvou amerických mléčných far-
mách vykazovala snížení dojivosti. 
V  případě dermatitidy nebyl pokles 
dojivosti tak velký, jako u zvířat s ji-

ným typem onemocnění než je digi-
tální či interdigitální dermatitida. Na 
velkém počtu holštýnských krav na 
francouzských farmách, Relun et al. 
(2013) zjistili, že dermatitida způso-
bila malý, avšak významný pokles 
dojivosti do 1 kg mléka za den. Dále 
zjistili, že anamnéza dermatitidy u ja-
lovic ovlivnila jejich dojivost během 
první laktace; přičemž se jednalo 
snížení dojivosti o 199 kg mléka.

Ačkoli existují důkazy, že kulhání 
obecně zhoršuje plodnost (Malen-
dez et al., 2003), velmi málo prací 
toto zjištění spojuje s dermatitidou. 
Delší mezidobí a  interval zabřez-
nutí byl pozorován u  mexických 
holštýnsko-fríských krav s  digitální 
dermatitidou ve srovnání se zdravý-
mi (Argaez-Rodriguez et al., 1997). 
Ve shodě s tím Gomez et al. (2015) 
zjistili, že jalovice opakovaně infiko-
vaných digitální dermatitidou před 
jejich prvním otelením měly nižší 
procento zabřezávání po prvním 
připuštění oproti skupině zvířat, kte-

rá dermatitidu před prvním otelením 
neměla. 

Faktory ovlivňující výskyt 
dermatitidy

Byla provedena řada studií, které 
se zabývaly rizikovými faktory na 
úrovni farem. Laven (1999) ukázal, 
že skot chovaný na slámě má men-
ší a méně závažný průběh digitální 
dermatitidy než dobytek chovaný 
v bezstelivových systémech. Za vý-
znamný faktor považují dobu stání 
zvířat, například z  důvodu nepo-
hodlí, kdy zvířata pravděpodobně 
stráví více času stáním, což zvyšu-
je kontakt mezi patkami končetin 
a  exkrementy (Laven et al., 2000). 
Společným faktorem spojeným 
s přítomností digitální dermatitidy je 
úroveň kontaktu mezi končetinami 
krav a kejdou, což je možno pova-
žovat za významný rizikový faktor 
pro dermatitidu. Vysoký význam má 
i  vlhkost vzduchu ve stáji, kterou 
můžeme ovlivnit účinným odstra-



ňováním kejdy či větráním stájí, ne-
boť výskyt dermatitidy je spojován 
s vlhkými podmínkami ve stáji. 

Za další rizikový faktor onemocnění 
končetin dermatitidou je považová-
na výživa a krmení dojnic (Langova 
et al., 2020). Energetická náročnost 
krmné dávky a  vysoký podíl kon-
centrovaných krmiv v krmné dávce 
je v prvních týdnech po porodu spo-
jován s  prevalencí digitální derma-
titidy. Negativní energetická bilance 
vede k větší náchylnosti k dermati-
tidě. Gomez et al., (2012) zkoumali 
vliv doplňků krmiva na imunitní reak-
ce a kvalitu kůže, která může snížit 
výskyt digitální dermatitidy. Experi-
ment byl proveden u volů s vyššími 
hladinami organických stopových 
minerálů a jódu. Poté byly sledová-
ny reakce na přirozenou a  experi-
mentální infekci dermatitidy. Během 
studie nedošlo k  žádné přirozené 
infekci dermatitidou a  míra infekce 
po experimentální infekci byla nižší, 
než se předpokládalo. I když nebyly 
zjištěny žádné signifikantní rozdíly 
mezi kontrolní a léčebnou skupinou, 
u  suplementovaných zvířat byl za-
znamenán trend pro průměrnou ve-
likost experimentálně indukovaných 
lézí ve prospěch ošetřených zvířat 
(Gomez et al., 2012).

Z vnitřních rizikových faktorů zvířete 
se často ve vztahu k riziku onemoc-
nění dermatitidou poukazuje na pa-
ritu, stádium laktace či příslušnost 
k plemenné příslušnosti. Tyto fakto-
ry pravděpodobně ovlivňují všechna 
zvířata ve skupině podobným způ-
sobem, nicméně v literatuře existu-
jí určité rozdíly. Pokud jde o paritu 
zvířat a  fáze laktace, jsou spojeny 
s nejvyšším rizikem infekce digitální 
dermatitidy, jak je uvedeno níže. 

Řada studií zjistila, že nejvíce ohro-
ženou skupinou ve vztahu k  der-
matitidě jsou dojnice první parity 
(Somers et al., 2005). Je pravdě-
podobné, že zvýšená prevalence 
v  této skupině je způsobena stre-
sem souvisejícím s  environmen-
tálními a  metabolickými změnami, 
které prvotelky prochází při prv-
ním otelení. Na rozdíl od toho jsou 
k  dispozici studie, které uvádí, že 
necitlivější skupinou zvířat ve vzta-
hu k dermatitidě jsou krávy na dru-

hé laktaci. Nejednotnost výsledků 
lze spatřovat v  systému odchovu 
jalovic a  organizaci celého stáda. 
Některé farmy mají odchov jalovic 
odděleně od hlavního stáda doj-
nic, stejně jako prvotelky. Ke stresu 
a  míchání mladých a  starých krav 
často dochází až na druhé laktaci. 
Somers et al. (2005) zjistili, že rizi-
ko prevalence dermatitidy klesalo 
s  každou paritou po druhé laktaci. 
Vzhledem ke skutečnosti, že exi-
stuje vysoká recidiva dermatitidy 
lze předpokládat, že nižší výskyt 
daného onemocnění v  pozdějších 
laktacích není způsoben rozvojem 
imunity vůči onemocnění, neboť 
k  poklesu přispívá skutečnost, že 
zvířata starší, s  opakovanými léze-
mi paznehtů jsou z chovu vyřazena 
(Read et al., 1998). 

Všeobecně panuje shoda, že krávy 
v  období stání na sucho mají nižší 
riziko rozvoje dermatitid než laktu-
jící krávy (Somers et al., 2005). Su-
chostojné krávy jsou obecně krmeny 
jinou krmnou dávkou, která může 
vést k vyšší tuhosti výkalů, což sni-
žuje kontakt mezi patkami paznehtů 
a tekutou kejdou. Zatím není možno 
odpovědět na otázku, v jakém obdo-
bí laktace jsou zvířata k dermatitidě 
nejnáchylnější. Argaez-Rodriguez et 
al., (1997) zjistili, že nejvyšší riziko 
nových infekcí bylo v prvním měsíci 
po otelení. V  peripartálním období 
dochází k potlačení imunity, což činí 
zvířata náchylnějšími k  onemocnění 
(Detilleux et al., 1994). To může být 
vážnější u  krav zažívajících meta-
bolické problémy. Holzhauer et al., 
(2006) zjistili, že zvířata byla nejvíce 
ohrožena na vrcholu laktace. Vyso-
koenergetická krmná dávka podáva-
ná na vrcholu laktace je považována 
za faktor přispívající k vysoké preva-
lenci dermatitidy. Mimo častý ener-
getický deficit s různou úrovní ketózy 
vede k většímu množství produkova-
ných tekutějších výkalů a tím i větší 
kontaminaci patek končetin.

Dalo by se očekávat, že individu-
ální variabilita v  predispozici k  DD 
bude také ovlivněna morfologický-
mi, fyziologickými a  behaviorálními 
faktory. Je pravděpodobné, že pře-
nos DD zahrnuje rezervoáry infekce 
v prostředí a může také proběhnout 
přímým přenosem z krávy na krávu. 

O  náchylnosti či odolnosti do jisté 
míry rozhoduje genetika. Koefici-
enty dědivosti se pro digitální der-
matitidu u  holštýnsko-fríských doj-
nic značně liší (Nash et al., 2000). 
Waaij et al. (2005) vypočítali tento 
koeficient na úrovni 0,10. Pro der-
matitidu v  holandském stádě hol-
štýnsko-fríského skotu, hodnotu 
0,029 vypočítali Onyiro et al. (2008), 
podstatně vyšší koeficient dědivosti 
mezi 0,33 a 0,40 zjistili Oberbauer et 
al., (2013). 

Ačkoli mezi studiemi existují rozdíly 
v odhadované dědičnosti dermatiti-
dy výrazné rozdíly, pak je i tak možno 
vidět prostor pro selekci krav, jako 
nástroj snížení výskytu dermatitid. 
Důsledky selekce v tomto znaku ne-
lze předpovědět, protože neexistuje 
shoda ohledně genetických korela-
cí mezi DD a dojivostí. Onyiro et al. 
(2008) zjistili, že přítomnost DD byla 
spojena s nižší délkou života, sníže-
nou produkcí mléka a produkcí tuku, 
což naznačuje, že šlechtění pro sní-
žený výskyt dermatitidy by mohlo 
být doprovázeno zlepšením těchto 
parametrů. Oikonomou et al. (2013) 
zjistili, že krávy, jejichž plemeníci 
měli vysokou genetickou hodnotu 
pro produkci mléka a množství bíl-
kovin, byly vystaveny vyššímu riziku 
prevalence dermatitid. Jistou nadějí 
může být studium jednonukleotido-
vých polymorfismů (SNP), které se 
lišily mezi zvířaty, která trpěla der-
matitidou a jedinci zdravými. Studie 
našla osm SNP, které byly spojené 
s onemocněním DD, z nichž některé 
byly lokalizovány v genech, které by 
mohly mít plauzibilní roli v patologii 
DD, jako je proliferace kožních bu-
něk a  zánětlivé reakce (Scholey et 
al., 2013). Vztah těchto genů nelze 
posuzovat bez znalosti imunitní od-
povědi k bakteriální infekci. Bohužel 
se zdá, že dojnice nevytváří účinnou 
imunitní odpověď na dermatitidu. 
Po prodělání prvotního onemocnění 
dermatitidou po expozici v  daném 
prostředí, je výrazně pravděpodob-
nější její opakování.

Článek vznikl za podpory 
Ministerstva zemědělství ČR  
při České technologické platformě 
pro zemědělství.
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Plevele představují trvalou součást 
agroekosystému. Již od počátku 
zemědělství patřily plevele mezi nej-
významnější škodlivé činitele, kte-
ré způsobovaly ztráty na produkci 
zemědělských plodin (Štrobach 
a  Mikulka 2021). Z  tohoto důvodu 
je nutné tyto druhy neustále regulo-
vat všemi dostupnými ekonomicky 
i ekologicky akceptovatelnými pro-
středky a  jejich zastoupení v  plo-
dinách udržovat v  co největších 
počtech druhů při nejnižších po-
čtech jedinců, tak aby nedocházelo 
k přemnožení některých agresivních 
druhů na úkor druhých. Škodlivost 
plevelů spočívá v   široké škále pa-
rametrů, jako je konkurence o živi-
ny, vláhu, prostor, sluneční energie, 
a   to na zemědělské půdě (jak na 
orné půdě, tak i  v trvalých travních 
porostech, lesnictví, ale i na nevyu-
žité půdě jako jsou skládky, haldy, 
odkaliště, výsypky a  jiné nezemě-
dělské plochy. Tyto plochy předsta-
vují významný zdroj diaspor plevelů. 
Odtud se mohou plevele šířit do ob-
lastí a lokalit dříve nezaplevelených 
(Mikulka a Týr 2021). 

V  současné době nezastupitelnými 
metodami ochrany proti plevelům 
jsou chemické metody, které vyu-
žívají působení chemických látek, 
tzv. herbicidů. Používání herbicidů 
nese určitá rizika, která se projevují 
v kontaminaci půdy, vody i hospo-
dářských zvířat. V  tomto procesu 
se jeví určitá nutnost hledání no-
vých účinných, ekologicky šetr-
ných ochranných prostředků pou-
žitelných v ochraně rostlin. Jednou 
z cest je proto alternativa v podobě 
biologické ochrany rostlin proti ple-
velům (Mikulka J. – Týr Š. 2021). 

Biologické metody 
regulace plevelů v boji 
proti nepůvodním 
druhům
Ve světě se biologické metody nejlé-
pe uplatňují proti plevelům zavleče-
ným na nové kontinenty, bez přiro-
zených nepřátel, kde dochází k jejich 
rychlému zdomácnění a  expan-
zím do ekosystémů a  na zeměděl-
skou půdu, na které se v plodinách 
uplatňují jako nebezpečné plevele 
(Williams a Fitter 1996). Zdomácně-
lými druhy jsou nepůvodní druhy, 

které vytváří po rozšíření do nových 
oblastí mimo svůj původní areál, 
soběstačné populace (Richardson 
a kol. 2000). Jak je všeobecně zná-
mo, pouze malá část zdomácnělých 
druhů rostlin (odhadované 1 %), se 
ve svých introdukovaných areálech 
stává škodlivými (Williams a  Fitter 
1996) tzn., že působí jako invazivní 
plevel v zemědělství nebo druh rost-
liny ohrožující původní společenstva 
v  daném regionu. Invazní rostliny, 
které tak činí (zejména plevel), mo-
hou způsobit značné ekonomické 
škody v  zemědělství, lesnictví a  in-
frastruktuře nebo ohrožovat původní 
biodiverzitu a  ekosystémové služby 
(Pyšek a  kol. 2012), a  v  konečném 
důsledku narušit existenci obyvatel-
stva v  daném regionu (Shackleton 
a kol. 2007).

Metody biologické 
regulace plevelů

Biologické metody regulace plevelů 
využívají negativních interakcí mezi 
rostlinami (plevely) a  jejich antago-
nisty. Příkladů negativních interakcí 
lze nalézt ve volné přírodě mno-
ho a mohou se na nich podílet jak 
patogenní mikroorganismy – viry, 
bakterie, houby tak i  různé skupi-
ny bezobratlých živočichů – hmyz, 
roztoči, hlísti apod. (van Kleunen 
a kol. 2015). Cílené použití k regula-
ci zaplevelení v porostech plodin je 
komplikováno celou řadou skuteč-
ností, a proto se biologická regulace 
zaplevelení používá v  praktických 
podmínkách spíše výjimečně. 

Dlouhodobě efektivní regulace ple-
velného druhu předpokládá ustá-
lení dynamické rovnováhy mezi 
nabídkou potravního zdroje (po-
pulační hustotou plevelů), který 

je na počátku potravního řetězce 
a  potřebou bioregulátorů. Vzhle-
dem k  opakovanému narušování 
prostředí v agroekosystémech jsou 
podmínky pro ustálení rovnováhy 
destabilizovány a  uplatnění v  jed-
noletých kulturách je proto obtížné 
(Julien a Griffiths 1998).

Plevely vytvářející společenstva 
a  ochrana musí zajistit účinek na 
několik (zpravidla 3 až 5) rozho-
dujících plevelných druhů. Napro-
ti tomu většina bioregulátorů je 
druhově specifická a  může zajistit 
požadovaný účinek na větší část 
plevelného spektra. Vstup pouze 
jednoho druhu je zpravidla kom-
penzován rozšířením druhů jiných. 
Použití nespecifických bioregulárů 
není možné z  důvodů nebezpečí 
poškození plodin při nedostatku 
potravního zdroje.

Bioregulátor je závislý nejen na 
množství dostupné potravy (plevelů), 
ale zároveň je sám vystaven i  vlivu 
vyšších trofických úrovní a  abiotic-
kých faktorů prostředí. Proto ne-
lze s  potřebnou jistotou zabezpečit 
rychlý a spolehlivý účinek v často ve 
velmi krátkém časovém úseku kritic-
kého období, které může být u  jed-
notlivých plodin značně odlišné.

Velkého rozmachu dosáhl výzkum 
a  praktické aplikace biologické 
ochrany proti plevelům v 80. a 90. 
letech minulého století, protože se 
jedná o  jednu z  možností jak sní-
žit spotřebu pesticidů a dosáhnout 
dlouhodobé udržitelnosti ochrany. 
Vzhledem k malému zájmu komerč-
ní sféry (jak na straně výrobců, tak 
na straně zemědělců) zatím sice ne-
došlo k  významnému praktickému 
rozšíření, avšak bylo vytvořeno vel-
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ké množství studií věnovaných eko-
logii potencionálních bioregulátorů, 
které bude možné v budoucnu vyu-
žít pro praktické aplikace. Biologic-
ká ochrana zřejmě zaujme význam-
nější postavení pouze při hubení 
plevelů na nezemědělské půdě, na 
loukách, na pastvinách a  dalších 
trvalých kulturách, kde nejsou výše 
zmíněné nedostatky zásadní a  při-

rození regulátoři mohou po určité 
době při vhodném hospodaření do-
sáhnout potřebného snížení výskytu 
kalamitních plevelů.

Strategie biologiecké 
regulace plevelů

Komplexní strategie biologické re-
gulace předpokládá využití vhod-
né kombinace následujících metod 
(konzervační, vliv indigenních or-
ganismů, augmentace, inundativní 
metody, inokulační metody).

Konzervační metody
Potenciální regulační organismy se 
vyskytují na mnoha pozemcích, ale 
jejich vliv na plevele většinou nebý-
vá dostatečný. Proto je potřeba na 
základě znalostí vzájemných vzta-
hů ve společenstvu identifikovat 
potenciálně úspěšné bioregulátory, 
vytvořit podmínky pro jejich ochra-
nu a  posílit jejich vliv. Většinou se 
jedná o racionálnější využívání pest-
icidů, které mohou negativně půso-
bit na necílové organismy, kterými 
mohou být právě bioregulátory či 
jejich hostitelské rostliny.

Posilování vlivů indigenních 
organismů
Vysoký stupeň diversity indigenních 
organismů umožňuje dlouhodobé 
a  stabilní obsazení nik, které pak 
nejsou dostupné pro invazi (expan-
zivní druhy včetně plevelů). Zvýšení 
přímé účinnosti bioregulátorů na cí-
lové rostliny lze dosáhnout kombi-
nací více agens – například aplikace 

houbových bioregulátorů houbové-
ho původu, které nejsou schopny 
samovolně daný rostlinný druh na-
padnout, ale mohou druhotně vý-
znamně zvýšit škody způsobované 
hmyzem.

Metody augmentační, 
augmentace
Tyto metody slouží k urychlení ná-
růstu populační hustoty přirozených 
bioregulátorů. Daný bioregulátor, 
který se v  místě potřeby vyskytuje 
v  nízkých populačních hustotách 
je většinou ex-situ (v  laboratoři, ve 
sklenících) namnožen a  následně 
navrácen zpět, aplikován.

Inundativní metody
Jedná se o  jednorázovou, hromad-
nou aplikaci, (tj. zaplevelení – inunda-
cí) bioregulatoru, aniž by se předpo-
kládala jeho dlouhodobější stabilita 
na stanovišti. U krátkodobých kultur, 
včetně jednoletých polních plodin, 
kde je dlouhodobý vliv znemožněn 
střídáním plodin, a  tedy i  rozdílnou 
skladbou plevelných společenstev 
v jednotlivých letech, se jedná o nej-
použivanější formu biologické regu-

lace. Klasickým příkladem inundativ-
ní formy biologické regulace plevelů 
jsou mykoherbicidy.

Inokulační metody
Používají se proti nepůvodním (in-
vazivním, adventivním) plevelům. 
Využívají introdukci přirozených re-
gulátorů (herbivorů či parazitů) z pů-
vodní oblasti výskytu cílové rostliny. 
Je vždy bezpodmínečně nutné po-
drobně studovat biologii a  ekologii 
potenciálních herbivorů před jejich 
uvedením do nového prostředí. 
Zvláštní pozornost je věnována po-
travní specializaci, aby bylo možné 
vyloučit případné škody na necílo-
vých druzích včetně kulturních.

Příklady bioregulátorů

Nejznámějšími příklady biologické 
regulace plevelů jsou mikroorga-
nismy, které způsobují choroby 
rostlin. Využívají se především dru-
hy s vysokou selektivitou a tedy co 
nejmenší mírou poškození necílo-
vých druhů. 

Mezi další podmínky patří:
• co nejvyšší účinnost, 

• musí vest k dostatečnému 
potlačení cílového plevele,

• musí mít krátký životní cyklus 
(možnost rychlého navýšení 
populační hustoty)

• a přizpůsobivost daným 
klimatickým podmínkám. 

Nejznámějším příkladem bylo vy-
užití mykoherbicidu , jehož funkční 
podstatou je houba Colletotrichum 
gloesporoides f. sp. Aoschynome-
ne, používaný proti druhu Aeschy-
nomene virginica v  USA v  poros-
tech rýže a sóji. Jedná se o houba 
s herbicidním účinkem proti někte-
rým druhům z  čeledi bobobitých. 
Houba způsobuje chorobné léze, 
které zcela obklopují stonky rost-
liny. Nemocné rostliny vadnou, ale 
i  když neuhynou, už si nekonkurují 
a  nesnižují výnosy zemědělských 
produktů.

Dalším v  praxi používaným myko-
herbicidem je využití houby Phy-
tophtora palmivora používané na 
Floridě v  citrusových plantážích 
proti invazivnímu plevelnému druhu 
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Morrenia odorata (Widmer 2016). 
Výhodou patogenních hub je ve 
většině případů dobrá selektivita. 
Z houbových patogenů potenciálně 
použitelných v  našich podmínkách 
je nejznámější rez vonná Pucci-
nia suaveolens, která parazituje na 
pcháči osetu (Mikulka a Kneifelová 
2005). Výzkumná pozornost je vě-
nována i  dalším patogenům, např. 
z rodu Sclerotia, Phoma, Dactylaria, 
Cercospora apod.

Zřejmě nejznámějším příkladem 
praktického využití fytofágních or-
ganismů je potlačení opuncií v Aus-
trálii. Americké druhy kaktusů rodu 
Opuntia (opuncie, nopál) byly do 
Austrálie dovezeny jako okrasné 
rostliny a  brzy zde unikly z  kultur 
a rozšířily se v takové míře, že zne-
možňovaly pastvu a  potlačovaly 
původní druhy rostlin. V  Argentině 
v původním areálu vyskytu opuncií, 
byly sledovány druhy hmyzu, které 
se opunciemi živí a způsobují jejich 
poškozování. Jako nejvhodnější 
kandidát pro vysazení do Austrálie 
se ukázal drobný motýlek Cactob-
lastis cactorum, jehož larvy minují 
v dužnatých částech opuncií a  jiné 
rostliny nenapadají. Destrukční čin-
nost je umocněna patogenními hou-
bami, které poškozené rostliny oka-
mžitě druhotně napadají. 

V našich podmínkách lze pozorovat 
hojně žír larev mandelinky ředkvič-
kové (Castroidea viridula) na listech 
šťovíku tupolistého, kadeřavého 
a  alpského nebo nosatčíka suříko-
vého (Apion miniatum) na kořenech 
a  vegetačních vrcholcích téhož 
plevele. V USA a Kanadě je pozor-
nost zase zaměřena na antagonisty 
pcháče rolního. Nosatci Rhinocyllus 
connicus parazitují na květenstvích 
a krytonosci Ceuthorhynchidius hor-
ridus a Ceutorhychus liturum vyžírají 
vegetační vrcholy. Nejrozšířenější-
mi parazity působící predaci nažek 
v květenstvích pcháče, kteří by byli 
potenciálně využitelní k  biologické 
ochraně v  podmínkách střední Ev-
ropy jsou někteří nosatci (Curculioni-
dae) a vrtule (Tephritidae).

Do metod biologické regulace je 
možno řadit i  pastvu. Jakkoliv má 
tato metoda jen velmi omezené po-
užití v porostech klasických polních 

plodin, je pastva významným fakto-
rem při omezování plevelů pastvin 
(trvalých travních porostů obecně). 
Zde se využívá selektivního vlivu 
jednotlivých druhů pasoucích se 
zvířat – ovce jsou například schop-
ny spásat nedopasky po skotu, 

ještě častěji jsou takto využívány 
kozy. Kozy navíc spásají i  dřeviny, 
které mohou pastvinu znehodno-
covat (dobře zdokumentované jsou 
příklady až destrukce křovinných 
společenstev nevhodnou pastvou 
koz např. v Českém středohoří), ale 
spásají i další plevele kterým se vy-
hýbají skot i ovce. 

Obecně o pastvě lze říci, že poten-
cionální výška porostu se snižuje 
s  intenzitou pastvy. Podíl druhů 
s přízemní růžicí jako jsou např. Ta-
raxacum spp., Hypochaeris spp., 
Plantago spp. a  druhů s  plazivým 
vzrůstem např. Trifolium repens, 
Veronica serpillifolia se zvyšuje s in-
tenzitou pastvy, zatímco podíl vyso-
kých bylin (např. Aeogopodium po-
dagraria, Galium album, Heracleum 
vulgare, Achillea millefolium) se 
s  intenzitou pastvy snižuje (Mládek 
a kol. 2006).

Podobně úspěšné je využívání i bý-
ložravých druhů ryb při regulaci 
nežádoucí vegetace vodních ploch 
– v České republice se za tímto úče-
lem vysazují asijské býložravé dru-
hy ryb jako je například amur bílý, 
tostolobik bílý, nebo toslstolobec 
pestrý (Spurný a kol. 2005).

V biologické regulaci plevelů je do-
konce možné využívat i  vyšší rost-

liny. Ve východní Asii např. Čína se 
při regulaci plevelů v sadech používá 
parazitických rostlin rodu Cuscuta 
– kokotice ve výsadbách ovocných 
stromů. Zatímco dřeviny nemohou 
být kokoticemi napadeny z důvodů 
silné borky, na nadzemní části bylin 

se úspěšně uchytí a vlivem jejich in-
tenzivní parazitace plevele postupně 
odumírají (Zhang 1985).

Využití parazitických nebo polopa-
razitických rostlin lze využít i  v na-
šich podmínkách. Nejpočetnější če-
ledí hemiparazitických rostlin jsou 
zárazovité (Orobanchaceae) s  více 
než dvěma tisíci druhy. Do této če-
ledi patří i  rod Rhinanthus, nejběž-
nější rod hemiparazitických rostlin 
v Evropě (ter Borg 2005). Tyto druhy 
jsou schopny současně parazitovat 
na různých hostitelích z různých če-
ledí a omezovat tak růst nežádoucí 
vegetace (Šech a kol. 2010). V Čes-
ké republice je pokusně využíván 
poloparazitický druh kokrhel lušti-
nec (Rhinanthus alectorolophus), 
který je vysévaný v okolí dálnic. Na 
těchto místech potlačuje nežádoucí 
vegetaci, kterou by jinak bylo nutné 
odstraňovat.

Biomineralizace
V  některých sférách lze pro ome-
zení zaplevelení využít i  možnosti 
biomineralizace. Biomineralizace 
je proces, při kterém živé organis-
my produkují minerály. Takovéto 
vzniklé útvary se nazývají minera-
lizované tkáně. V přírodě se jedná 
o docela běžný jev. Na světě bylo 
identifikováno více než 60 různých 
minerálů, které vznikly biominerali-
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zací. Jedná se např. o křemičitany 
produkované řasami a  rozsiv-
kami, uhličitany v  bezobratlých, 
a  fosforečnany vápenaté a  uh-
ličitany v  obratlovcích. Tyto mi-
nerály často tvoří strukturní prvky, 
jako jsou schránky mlžů, kosti sav-
ců, křemičité schránky rozsivek aj. 
(Cuif a kol 2011). 

V  praxi je např. biomineralizace 
využívána v  ochraně železničních 
svršků před prorůstáním nežádou-
cí vegetace. Za pomoci speciál-
ních druhů půdních bakterií dochází 
k vytváření vodopropustné, ale ve-
getaci odolné vápenné vrstvy (Pie-
tras-Coufignal a kol. 2021). 

Alelopatie
Alelopatie je považována za přiro-
zeně se vyskytující ekologický jev 
v  zemědělských i  přírodních pod-
mínkách, při kterém alelopatické lát-
ky uvolňované rostlinami a mikroor-
ganismy ovlivňují růst a vývoj jiných 
rostlin a  mikroorganismů (Cheng 
a  Cheng 2015). Ovlivňování alelo-
patickými látkami může probíhat jak 
negativně, tak pozitivně. Alelopatie 
je pozorována především u  rostlin. 
V současnosti je známo několik cest, 
kterými se látky mohou dostávat 
mimo těla rostlin do prostředí. Přímo 
bývají vylučovány jako kořenové ex-
sudáty nebo nepřímo se dostávají do 
půdy rozkladem nadzemní biomasy, 
jako jsou listy nebo jinými částmi 
rostlin. Některé látky jsou do ovzduší 
nebo půdy uvolňovány přímo z povr-

chu rostlin. V současnosti je známo 
více než 10 000 alelopatických látek 
a u dalších 400 000 jich je alelopa-
tické působení předkládáno (Narwal 
1996 in Fomsgaard a  kol. 2004). 
Vznik daných látek je specifický pro 
dané rostliny. Avšak v  rámci jedné 
rostliny může docházet k  syntéze 
různých látek v závislosti na metabo-
lismu, který je ovlivňován podmínka-
mi vnějšího prostředí (Kindl a Wöber 
1981). Schopnost látek inhibice se 
významně liší v závislosti na typu lát-
ky a také na druhu rostliny, na kterou 
působí (Bais a kol. 2002). Jednotlivé 
odrůdy pšenice a  jejich vnímavost 
k alelopatickému působení popisuje 
ve své práci Shao a kol. 2019, který 
zde rozdělil odrůdy do skupin, které 
jsou více či méně vnímavé k alelopa-
tickému působení. 

Aktivita alelopatického působení je 
také závislá na koncentraci, tzn. při 
nízké koncentraci alelopatických 
látek dochází ke zrychlování růstu 
rostliny a při vysoké koncentraci je 
růst rostliny zpomalován (Nawaz 
a kol. 2018). V některých případech 
může mít působení alelopatických 
látek kladný vliv. Příkladem je použi-
tí výluhu z biomasy křídlatky japon-
ské (Reynoutria japonica), který po-
zastavuje klíčení lipnice luční (Poa 
trivialis), avšak na kopřivu dvoudo-
mou (Urtica dioica) působí pozitiv-
ně (Parepa a  kol. 2012). Uvolněné 
alelopatické látky z rostlin a mikro-
organismů ovlivňují také chelataci 
živin, obranyschopnost rostlin, mik-

robiální aktivitu i  ovlivňují úrodnost 
půdy (Cheng a Cheng 2015), tento 
proces pak sekundárně ovlivňuje 
růstové parametry rostlin.

V  posledních letech se pozornost 
přesunula na používání přírodních 
látek rostlinného původu pro re-
gulaci plevele nejenom v  polních 
plodinách (Farooq a kol. 2017). Ale-
lopatie v  současnosti představuje 
určitou cestu pro šetrnou regulaci 
některých druhů plevelů a  zároveň 
zvýšení produktivity plodin. Pro 
ochranu proti plevelům lze alelopatii 
využít prostřednictvím plánovaného 
střídání plodin, mulče z  alelopatic-
kých rostlin, vodních výluhů a vyu-
žití meziplodin s alelopatickým pů-
sobením, což pomáhá také potlačit 
škůdce polních plodin a  regulovat 
plevele (Farooq a  kol. 2013). Silné 
alelopatické působení bylo pro-
kázáno u  celé řady plodin jako je 
tabák, eukalyptus, řepka, sezam, 
slunečnice nebo čirok. Mezi těmi-
to plodinami jsou dobře prokázány 
alelopatické účinky čiroku. Plodiny 
následující po čiroku mají méně po-
pulací plevelů v důsledku potlačení 
klíčení semen plevele pomocí pů-
sobení alelopatických látek (Farooq 
a kol. 2017).

Článek vznikl za podpory 
Ministerstva zemědělství ČR  
při České technologické platformě 
pro zemědělství.
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Senzory bezpilotních 
platforem pro DPZ 
v zemědělství
Intenzifikace a zprůmyslnění zemědělství ve 20. století vycházelo 
z požadavku maximalizace výnosu a představy uniformity 
obhospodařovaných pozemků. Mozaikovitá struktura políček se 
proměnila v rozlehlé lány spolu se ztrátou konektivity agroekosystémů 
na přirozené ekosystémy.  Pole přestala být vnímána jako komplexní 
biologický systém a stala výrobním zdrojem. Znovu nabytí uvědomění 
funkce agroekosystémů přináší na začátku 21. století paradoxně technika 
v podobě senzorů umožňujících popis heterogenity prostředí půdy, rostlin 
a abiotických složek prostředí spolu s dostupností přesné GPS technologie, 
GIS řešení a satelitního snímání ve vysokém rozlišení v široké spektrální 
oblasti. Odpovědí je realizace konceptu precizního zemědělství, které 
pracuje s heterogenitou jako základním nástrojem pro popis situací, které 
se odehrávají v polních podmínkách. 

Ing. Jan Lukáš, Ph.D.
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Precizní zemědělství intenzivně vy-
užívá data z  dálkového průzkumu 
země (DPZ) nebo též distanční data. 
DPZ představuje soubor technik, 
které umožňují získávání informací 
o  objektech a  jevech na zemském 
povrchu bez potřeby jakéhoko-
liv kontaktu s  nimi. Takto je napří-
klad umožněno provádění různých 
analýz opakovaně právě proto, že 
celý proces probíhá v  nedestruk-
tivním módu. V  posledních letech 
se tyto metody dostávají do stále 
širšího povědomí veřejnosti, neboť 
jejich využití je s postupným vývo-
jem technologií jednoduché, přes-
né a ekonomicky dostupné. Obec-
ně lze problematiku DPZ rozdělit 
na dvě oblasti. Podstatou první je 
sběr dat ve formě obrazových dat. 
Ta jsou získávána pomocí senzorů, 
které zaznamenávají intenzitu elek-
tromagnetického záření v  různých 
intervalech vlnových délek s různou 
šířkou konkrétních pásem. Analýza 
a  interpretace obrazových dat ve 
formě snímku či scény pak tvoří sa-
mostatnou oblast DPZ. 

Zemědělská rostlinná produkce je 
mimořádně citlivá vůči abiotickým 
i  biotickým podmínkám prostředí 

a  agrotechnickým zásahům. V  ří-
zení zemědělské produkce je stra-
tegické rozhodování a  časování 
zásahů s ohledem na proměnlivost 
přírodního prostředí (počasí), polní 
heterogenitu (půda, voda, živiny, 
odrůdy, choroby, škůdci) a fluktuaci 
trhu (ceny komodit, dotace, země-
dělské politika. Jakýkoliv nástroj, 
který umožní včas podchytit dyna-
miku těchto procesů a účinně s nimi 
v  kontextu přírodních a  ekonomic-
kých podmínek pracovat, přinese 
zemědělci přidanou hodnotu v  po-
době optimalizace nákladů, zisku 
a  pozitivních externalit spojených 
s kvalitou produkce a ochranou ži-
votního prostředí. Jedním z nejslib-
nějších nástrojů jsou v  současné 
době bezpilotní prostředky, které 
představují technickou platformou 
pro senzory potřebné pro sběr dat 
v  zemědělství. Oproti tradičním pi-
lotním platformám (letadla, helikop-
téry) disponují několika přednostmi: 
bezpečnost, opakovatelnost, nízké 
operační i pořizovací náklady, men-
ší omezení spojené s meteorologic-
kými podmínkami (bezpilotní pro-
středky létají pod mraky). Souběžná 
dostupnost všech těchto výhod je 
však závislá na velikosti a typu bez-

pilotních prostředků, výběru použi-
tých senzorů, cíle letecké kampaně 
a legislativních omezení. 

Senzorovou techniku (Obr.1) lze 
rozdělit do dvou kategorií na pasivní 
a  aktivní senzory. Pasivní senzory 
zaznamenávají/měří přirozené záře-
ní odražené nebo emitované rostli-
nami. Aktivní senzory samy emitují 
záření a  následně zaznamenávají/
měří frakci odraženou od rostlin.

Pasivní senzory

Pasivní senzory  měří záření ve vidi-
telném (0.4-0.7 μm) a infračerveném 
spektru (0.7-14μm) (Obr. 2). Optické 
senzory jsou závislé na slunečním 
záření, z  čehož vyplývají i  omezení 
spojené s proměnlivostí atmosféric-
kých jevů (mraky, mlha, kouř. Roz-
dílné výsledky mohou přinést také 
časové rozestupy mezi snímková-
ním.  Pozemní optické senzory dnes 
mají možnost řešit tuto skutečnost 
pomocí přisvícení měřené plochy 
pomocí vysocesvítivých diod. Dru-
hou možností, vhodnou i pro bezpi-
lotní prostředky, je měření intenzity 
dopadajícího světla. Pomocí toho-
to doplňkového měření a kalibrace 

Obr. 1: Nejčastěji používané přístrojové senzory používané při snímání z bezpilotních prostředků. (A) RGB kamera Autel, (B)  hyperspecktrální kamera Specim FX10,  
(C) multispektrální kamera Dji phantom 4 multispectral, (D) Kombinovaná multispektrální-rgb-termalní kamerara Micasence Altum PT, (E) termokamera Flir Duo Pro R 
HD Dual-Sensor, (F) LiDAR YellowScan

(A)

(D)

(B)

(E)

(C)

(F)
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snímků předejdeme rozdílům v od-
razivosti sledovaného prostředí. 
V  některých případech lze rovněž 
využít kalibrační desky se známou 
reflektací, které umístíme do blíz-
kosti zájmového území. Tyto desky 
se fotí souběžně se zájmovou plo-
chou a slouží následně pro kalibraci 
snímku. 

Optické senzory jsou blízké způso-
bu vnímání lidského oka. Fungují 
na principu záznamu/měření růz-
ného množství světla odraženého 
od povrchu ve specifických spek-
trálních pásmech (RGB - red, green 
blue)- Optické senzory mohou mít 
různé množství pásem o  specific-
ké šířce. Podle počtu spektrálních 
pásem se rozlišují optické senzory 
na panchromatické (1 široké pás-
mo, multispektrální (3-10 pásem) 
a hyperspektrální (10-100ky úzkých 
spektrálních pásem) (Obr. 3,4).

Typické křivky odrazivosti energie 
vegetací, půdou a  vodou jsou vy-
obrazeny na obrázku 5. Tvar této 
křivky je jedinečný jak pro sledova-
ný objekt, je však ovlivňován i  jeho 

stavem nebo kondicí. Jak je z  ob-
rázku patrné, jsou pro křivky zdravé 
vegetace typické vrcholky a  sed-
la. Chlorofyl silně absorbuje záře-
ní v oblasti spektra od 0.45 μm do 
0.67 μm (modrá a  červená barva), 
ale zelenou barvu silně odráží. Po-
kud je vegetace stresována, obsah 

chlorofylu se snižuje. Tato skuteč-
nost se projeví na poměru pohlcené 
a odražené energie. Především od-
razivost červené složky se zvyšuje 
a výsledek je žloutnutí lisů (kombi-
nace zelené a červené).

Pokud se posouváme do oblas-
ti blízkého infračerveného záření 
(near-IR, NIR), okolo vlnové délky 
0.7 μm, začne u  zdravé vegetace 
odrazivost výrazně narůstat. V roz-
sahu vlnových délek od 0.7 μm do 
1.3 μm listy rostlin odrazí 40 až 50 % 
dopadající energie. Většina zbývající 
energie je propuštěno, protože v této 
oblasti je absorpce minimální (menší 
než 5 %). Odrazivost v tomto pásmu 
je dána především rozdílnou vnitřní 
strukturou listů. Protože struktura 
listů je mezi druhy rostlin velmi varia-
bilní, měření odrazivosti v této oblasti 
nám často dovoluje rozlišit rostlinné 
druhy, i  když ve viditelném spektru 
vypadají stejně. Rovněž se v blízkém 
infračerveném záření významně pro-
jeví stres rostlin.

Pokles v  odrazivosti je pozorován 
v  zónách vlnových délek 1.4, 1.9 
a 2.7 μm, protože v  těch je energie 
silně absorbována vodou v  listech. 
S  odvoláním na tuto skutečnost je 
uvedené pásmo nazýváno pásmo 
vodní absorpce. Vrchol odrazivosti 
se nachází v oblasti 1.6 μm a 2.2 μm. 
V celém pásmu, kromě délky 1.3 μm, 
listová odrazivost negativně koreluje 
s obsahem vody v listech. 

Obr. 3 Hyperspektrální snímané vrstvy podle vlnových délek (81 pásem) od 500 do 900nm.

Obr. 4. Změna průběhu odrazivosti rostlin nestresovaných (zelené křivky s vyznačeným průměrem-červeně) 
vůči situaci na rostlinách vystavených stresu (fialová barva).
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Křivka odrazivosti půdy vykazuje 
mnohem méně výkyvů. Mezi fakto-
ry, které mají dopad na půdní odra-
zivost, patří vlhkost půdy, zrnitostní 
složení, drsnost povrchu, oxidy že-
leza a  organická hmota. Například 
vyšší vlhkost v půdě sníží její odrazi-
vost. Stejně jako u vegetace je tento 
jev nejvýraznější v pásmu absorpce 
vody okolo 1.4, 1.9 a 2.7 μm. Vlh-
kost půdy úzce souvisí se zrnitost-
ním složením. Hrubá písčitá půda je 
obvykle odvodněna a výsledkem je 
nižší vlhkost a relativně vysoká od-
razivost. Jemná struktura bez přiro-
zené drenáže bude mít nízkou odra-
zivost. Při absenci vody však bude 
půda samotná vykazovat opačné 
výsledky. Hrubší textura půdy se 
bude jevit tmavší než jemná textura. 
Další dva faktory, které redukují od-
razivost, jsou drsnost povrhu půdy 
a obsah organické hmoty.

Pro záznam infračerveného záření 
jsou v oblastech 8 až 14 μm použí-
vány termokamery (Viz box Termál-
ní snímání a  termokamery), kterým 
věnujeme v  tomto článku zvýšený 
prostor s  ohledem na jejich použí-
vání v našich pokusech a prezento-
vané příklady.. 

Termální snímání 
a termokamery 

Termokamera jako měřicí přístroj 
zaznamenává intenzitu tepelného 
záření vyzařovaného z povrchu mě-
řených objektů. Na základě změře-
né intenzity vyzařování a  zadaných 
parametrů je pak termokamera 
schopna výpočtem stanovit rozlo-
žení povrchové teploty. Výstupem 
z  měření termokamerou je tzv. ter-
mogram (nesprávně též termovizní 
snímek, termosnímek apod.) (obr. 6). 
To je obdoba fotografie, tj. digitální-
ho snímku, kdy ale jednotlivé pixely 
nenesou informaci o  naměřeném 
jasu, nýbrž o povrchové teplotě sní-
maných objektů.

Pro bezdotykové měření teploty je 
důležité vědět, že intenzita vyzařo-
vání z  povrchu těles roste s  jejich 
povrchovou teplotou. Tento fakt je 
možné využít právě při bezdotyko-
vém měření teploty. První skuteč-
ně použitelné přístroje, které toho 
byly schopny, byly zkonstruovány 

okolo roku 1900. Jednalo se o tzv. 
pyrometry. Moderní termokamery 
využívají obrazové senzory a  jsou 
schopny změřit povrchovou teplotu 
v 640x512 i více bodech. Tento údaj 
zároveň udává rozlišení výsledného 
termogramu. Čím větší je rozlišení 
termogramu, tím větší prostorové 
rozlišení lze při měření povrchové 
teploty získat.

Z  hlediska principu konstrukce 
(obr.7) jsou termokamery velmi 
podobné klasickým fotoaparátům 
s tím rozdílem, že je optickým sen-
zorem je tzv. mikrobolometr a po-
užitá optika nahrazuje křemíkové 
sklo germániem, kvůli propustnosti 
dlouhých vlnových délek. Detek-
tor infračerveného záření převádí 
dopadající tepelné záření na elek-
trický signál, který je digitalizován 
a pak dále zpracováván. Vedle op-

tiky se jedná o  nejdůležitější sou-
část termokamery a jeho konstruk-
ce a  princip funkce podstatným 
způsobem ovlivňuje parametry ter-
mokamery.

Nejčastěji používané termokamery 
snímají tepelné záření ve vlnovém 
pásmu přibližně 8 až 14 μm. Ter-
mokamery, které pracují v  tomto 
vlnovém pásmu se označují jako 
LWIR (Long Wave InfraRed).

Při měření teploty s  pomocí ter-
mokamery je třeba vždy pamatovat 
na to, že termokamerou není přímo 
měřena (skutečná) absolutní teplo-
ta povrchu. Absolutní teplota může 
být termokamerou pro zemědělské 
účely stanovena po specifikaci pa-
rametrů měření - emisivity a odraže-
né zdánlivé teploty. 

Obr.2: Elektromagnetické spektrum (Jones et Vaughan, 2010).

Obr. 5: Typické křivky odrazivosti spektra vegetace, půdy a vody (Lillesand a kol. 2004, upravil Kroulík).
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Aktivní senzory.
Jako zajímavá a  perspektivní oblast 
využití bezpilotním prostředků se uka-
zuje jejich nasazení při tvorbě modelů 
terénu. Vrstevnicové modely často 
nevyhovují speciálním aplikacím, kdy 

potřebujeme znát velice přesně reliéf 
zájmového území. Kromě představe-
né spektroskopie se uplatňuje lase-
rového měření povrchu Země známé 
pod pojmem LIDAR. Obrázek 8 uka-
zuje scénu zachycenou 3D skenerem 

z pozemního měření. Ze signálu je vy-
modelován pohyb osob nebo překáž-
ky v okolí senzoru. Díky uvedenému 
měření můžeme kromě modelu teré-
nu popisovat habitus rostlin a  jejich 
zapojení.

Obr.  7: Zjednodušené blokové schéma uspořádání měření povrchové teploty termokamerou. Tepelné záření, vyzařované měřeným objektem, se soustřeďuje optickým 
systémem na detektor termokamery. Optický systém funguje většinou i jako filtr a musí propouštět záření požadovaných vlnových délek.

Obr. 6 Termogram ze snímání polního porost ozimé pšenice ukazuje významné teplotní rozdíly spojené s dostupností vody
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APLIKACE a příklady 

Interpretace shromážděných dat 
z  použitých senzorů je spojená 
s obrazovou analýzou. Ta umožňu-
je kvantifikovat jevy, které mají jak 
kvalitativní (úroveň zdraví, výživy 
a  zralosti rostlin) tak kvantitativní 
(počty rostlin, velikost plochy, výšku 
rostlin, teplota) povahu. 

RGB fotoaparát představuje nej-
jednodušší aplikaci pro bezpilotní 
prostředky. Jedná se o snímkování 
ve viditelném spektru a  výstupem 
je klasická fotografie.  Jako prvotní 
aplikace se nabízí hodnocení varia-

bility pozemků, která je sice viditel-
ná pouhým okem, nicméně pohled 
z  výšky umožní s  fotografií dále 
pracovat. Získáme tak významnou 
vrstvu do skladby informací o  po-
zemcích. Výsledné snímky můžeme 
také zpětně využít při návrhu odbě-
rové sítě (Obr. 9).

Zajímavou oblastí využití klasické-
ho fotoaparátu je oblast stereosko-
pie. Pokud zájmové území nasní-
máme v letovém režimu s vysokým 
stupněm překrytí, výškopisný vjem 
získáme spojením snímků do jedné 
vrstvy. Tímto postupem vytvoříme 

velmi podrobné, detailní modely 
terénu s  měřítkem v  řádu milime-
trů nebo centimetrů. Dostáváme 
se tak na měřítko, kdy můžeme 
sledovat jednotlivé rostliny, kolejo-
vé stopy, hrudovitost, erozní rýhy 
a podobně. 

Spektrální a  teplotní chování rost-
lin a  půdy se s  vlnovými délkami 
mění. Struktura a  fyziologie po-
rostu či jednotlivých rostlin ovliv-
ňují jejich spektrální odrazivost, 
tedy množství odraženého záření. 
Snímky zobrazené ve viditelné čás-
ti spektra (RGB) nám odkryjí jenom 
část toho, co se aktuálně děje ve 
sledovaném porostu. K tomu, aby-
chom zjistili požadovanou informa-
ci (obsah vody, chlorofylu, vodní 
stres...), je potřeba využít kombi-
naci jednotlivých spektrálních pá-
sem v předem definovaném tvaru. 
Takovýmto kombinacím pásem se 
říká spektrální či vegetační indexy. 
Každý z indexů má svůj účel použi-
tí. Širokopásmové indexy využívají 
pásma z  multispektrálních kamer 
a  závisejí především na spektrál-
ním rozlišení snímku. Spektrální in-
dexy zpravidla obsahují kombinaci Obr. 9 Snímání v RGB spektru a hodnocení na základě časosběrného snímání z hlediska zrání a poškození porostu

Obr. 8: Vizualizace porostu v 3D prostoru na základě lidarového snímání
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Obr. 11  Pokusná plocha 1 v Lednici s náhledem v RGB a přehledovou ukázkou vybraných vegetačních indexů generovaných z dat multispektrálního snímkování  
(NDVI, GNDVI, LCI, NDRE a OSAVI)

pásem, kde můžeme detekovat vy-
sokou odrazivost (pásma GREEN 
a NIR), či pásma, kde dochází k ab-
sorpci elektromagnetického záření 
(pásmo RED). Chceme-li detekovat 
vodní stres rostlin, je možné pou-
žít index vlhkostního stresu (mois-
ture stress index), který je založen 
na kombinaci pásem NIR a SWIR. 
Velmi oblíbeným spektrálním in-
dexem je normalizovaný diferenční 
vegetační index, který je kombinací 
pásem NIR a RED. Tento index se 
zaměřuje na strukturu a  zdravotní 
stav rostlin. Pomocí hyperspek-
trálních senzorů, kde jsou k dispo-
zici desítky či stovky spektrálních 
pásem, je možné se zaměřit na 
taková pásma, která nám přesně 
charakterizují požadovaný stav, 
např. red edge pásmo – nárůst od-
razivosti v intervalu vlnových délek 
0,68 – 0,76 μm. V současné době 
jsou v moderních SW pro zpraco-
vání obrazových dat již spektrální 
indexy předdefinované, a  proto 
není složité si vybrat a  spočítat 
takový index, který potřebujeme 
Obr. 10, 11.

Článek vznikl za podpory 
Ministerstva zemědělství ČR  
při České technologické platformě 
pro zemědělství.

RGB NDVI MCARI BNDVI

Obr. 10  Kolmý pohled na založený dvouřádkový pokus v Troji (Praha) v RGB zobrazení doplněný o vegetační 
indexy NDVI, MCARI a BNDVI  
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Nezávislé 
poradenství? 
Jsme tu pro vás!

Zemědělský svaz ČR nabízí zemědělcům široký okruh poradenských služeb. 
Poskytujeme komplexní nezávislé poradenství pro malé i velké zemědělské 
podniky v provozní, ekonomické a dotační oblasti. 

Spolupracujeme s více než 100 ověřenými odborníky, kteří působí  
ve výzkumných ústavech, na univerzitách, jako akreditovaní poradci nebo  
se jedná o poradce, se kterými máte vy, zemědělci, dobré předchozí zkušenosti. 

Více informací naleznete na www.zscr.cz nebo na tel. 602 790 274. 
Pokud máte zájem o poradenství, vyplňte, prosím, formulář na následujícím 
odkazu: www.zscr.cz/Poradenstvi.  
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