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Úvod 

Přesné zemědělství je o bezprostřední revoluci ve způsobu vedení výroby a pěstování plodin 

v zemědělství. Jde o systémy na výrobu potravin na celém světě. Tato technika se zaměřuje 

na minimalizaci, nebo úplné odstranění lidského faktoru na farmách, polích a plantážích  

a vytváří zlepšení efektivity produkce zboží. Přijaté techniky se zaměřují na vysokou úroveň 

autonomních přístrojů a vozidel. Používají se roboti, drony a satelity ke zprostředkování 

strategií rostlinné výroby. Přesné zemědělství je v ideálním případě chápáno jako sloučení 

robotů, dronů a satelitní navigace ve prospěch zemědělské komunity po celém světě. Cílem 

je přinést elektronickou kontrolu, autonomní strojní zařízení a počítačové systémy  

pro analýzu a podporu rozhodování o regulaci půdy, plodin a životního prostředí. 

Monitorování zemědělských podniků a dodávky vstupů, jako jsou hnojiva, voda, herbicidy, 

pesticidy a agronomické postupy, jsou rozhodovány a řízeny počítačovými programy. 

Hlavním cílem přesného zemědělství je zvyšování produktivity plodin. Nejpozoruhodnější 

výhodou robotiky a dronů je schopnost snížit podíl lidské práce na polích na zanedbatelnou 

úroveň, pokud jsou přijaty s náležitou péčí a větší intenzitou. Přesné zemědělství zdůrazňuje 

úlohu zemědělského inženýrství při výrobě potravin. [1] 

Většina moderních technik přesného zemědělství je již využívána v Severní Americe  

a rozšiřují se dále do světa. Ve větší míře se již používá i v některých evropských zemích, 

např. Anglie, Francie. [1] Do České republiky zatím začínají pronikat některé aspekty 

přesného zemědělství. 

Tato práce má primárně vytvořit syntézu a sjednotit znalosti o moderních technikách 

využívaných v přesném zemědělství, kde základem je vždy práce se satelitními službami 

(mapování, navigace, …). Jde o poznatky, které u nás v současnosti nejsou detailněji 

sepsány.   

Práce obsahuje teoretickou i praktickou část a je rozdělena na šest kapitol. První kapitola je 

zaměřena na obecné seznámení s termínem přesné zemědělství. Je zde znázorněn blokový 

diagram prvků daného systému v přesném zemědělství a jejich vysvětlení. Popis řídícího 

systému, který je důležitý ke správné správě a pochopení zjišťovaných parametrů. Dále 

uvádí, jak se zpracovávají a interpretují jednotlivé informace získané z dálkových průzkumů. 

Jaká je obecná důležitost mapování půdy pro zemědělství a využití těchto map. [2] 

Druhá kapitola vysvětluje důležitost snímání v moderním zemědělství. Popisuje a řeší rozdíl 

mezi prostorovým a časovým snímáním a udává, jaká data pomocí nich zjišťujeme. Další 

podkapitola říká, jak se naměřená data musejí přetvářet do tvaru použitelného v praxi  

při rozhodování o následném technologickém postupu.  

Ve třetí kapitole píši o využití a technikách jednotlivých senzorů v přesném zemědělství. 

Blíže specifikuji jednotlivé druhy zemědělských senzorů a uvedu u nich jejich typická 

pozitiva, pro která jsou vhodná pro daný způsob použití. Dále blíže uvedu parametry 

jednotlivých senzorů, podle kterých lze jednotlivé druhy vybírat. Nachází se zde i popsaná 

tabulka hodnocení schopností uvedených senzorů, kde je uvedena kvalita senzorů z pohledu 

jejich parametrů. 
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Čtvrtá kapitola obsahuje informace o rozsáhlém využití dronů v přesném zemědělství. 

Popisuje tak jedno z nejužitečnějších a nejmodernějších praktik používaných v zemědělství. 

Udává, jak se ukládají, třídí a upravují mohutná data, která mohou být pomocí měření dronů 

zaznamenána. Je zde uvedeno mnoho zjišťovatelných parametrů, se kterými lze  

v zemědělství dále pracovat. Je zde zmíněn i výhled do budoucna, kde drony budou 

nedílnou součástí přesného zemědělství a budou schopné nám zajistit maximální výnosy. 

Pátá kapitola popisuje zemědělské využití satelitních snímků. Říká, kdy je vhodné je použít  

a při sledování jakých parametrů je nejužitečnější. Dále se zabývám důležitostí satelitního 

snímání v mapování a zaznamenávaní území, sledování počasí, chování plodin i jiných 

územních celků. Na konci se opět zabývám náhledem a trendem do budoucna, kde bude 

možno používat satelitní snímky efektivněji v lepší kvalitě. 

Šestá kapitola je kapitola z praktické části, ve které sleduji kvalitativní problémy mezi obrazy 

u snímků získanými pomocí satelitů, UAV, dronů nebo senzorů a navrhuji způsob jejich 

vzájemné kalibrace a opravy. Jsou zde blíže popsány problémy snímků z pohledu několika 

druhů rozlišení obrazu a návrh jejich korekce, aby společně udávaly přesná a spolehlivá 

vizuální data. 
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1 Přesné zemědělství 

Přesné zemědělství (Precision agriculture - PA) je metoda řízení zemědělství, která 

umožňuje zemědělcům optimalizovat své vstupy zdrojů k dosažení jejich produkčního 

potenciálu v reakci na pozorovanou variabilitu mezi vlastnostmi půdy a podmínkami růstu 

plodin. PA technologii již přijali za svou zemědělci v USA a dalších částech světa jako 

strategii řízení, která přináší data z více zdrojů, aby pomohla v rozhodování spojeném  

s rostlinnou výrobou. Avšak kvůli biologické a environmentální složitosti spojené s rostlinnou 

výrobou, měli zemědělci problémy se začleněním shromážděných dat do správních postupů 

a tím ke zlepšení své produkce, která je činí ziskovějšími a udržitelnějšími. [1] 

Přesná výroba plodin obvykle zahrnuje průběh měření vlastností půdy, nebo sledování 

podmínek růstu plodin. Dále zahrnuje výběr vhodných postupů na základě změn v poli  

a provedení požadovaných akcí, aby bylo správné množství látek doručeno na správné 

místo ve správný čas. Relativní vztah mezi těmito prvky v systému PA může být 

reprezentován pomocí blokové schématu. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 – Blokový diagram typického PA systému (Vlastní zpracování na základě dat z knihy 

KRISHNA, 2016). 

 

Obrázek č. 1 znázorňuje blokový diagram typického PA systému. Blokový diagram ukazuje, 

jak se provádí rozhodnutí o procesech PA na základě zjištěné variability plodin a uplatnění 

adekvátních zdrojů nebo kultivačních akcí, které mohou zlepšit růst plodin, a proto realizovat 

výnosový potenciál. [2] 

U schématu se jedná o pochopení a řízení zdrojových vstupů, aby bylo dosaženo co možná 

nejlepší návratnosti vstupů. V ideálním případě efektivně řídit tento proces, je třeba získat 

komplexní pochopení reakcí růstu plodin na vstupy zdrojů. Prostorová a časová variabilita 

růstu plodin však dělá problém v získání komplexního porozumění. [2] V řízení přesné 

rostlinné výroby a kontroly její produkce jsou zahrnuty zemědělské a půdní vědy, strojírenství 

a ekonomika.  

Typický řídící systém využívá snímače k monitorování výkonu a shromažďování naměřených 

údajů o výkonu systému, který je kontrolován. Procesy přesné produkce rostlin využívají 

senzory ke shromažďování příslušných údajů o růstu plodin a využívají shromážděná data  

k podpoře rozhodování o vstupech zdrojů, s ohledem na cíl optimalizace návratnosti vstupů. 

Přesný proces produkce plodin vykazuje patrné rozdíly od konvenčního řídicího systému  

a nejvýznamnější by mohla být jeho prostorová variabilita, tj. Optimalizace zdrojů vstupů 

založených na potenciálu výnosu plodin na různých místech uvnitř pole, které tvoří základ 

PA. Za účelem zvládnutí prostorové variability v terénu byla vynalezena automatická metoda 

shromažďování a ukládání dat, která umožňuje odborníkům v oblasti PA překrývat 

Rozhodování Vstup zdroje Růst plodin 

Pozorování 

plodin 

Výnosový 

potenciál 

Výnos 

plodiny 
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topografické údaje o polích, úrodnost půdy a údaje o výnosu plodin formou georeferenční 

mapy. Dalším významným rozdílem od tradičního kontrolního systému je méně systematický 

charakter časových údajů o plodinách, neboť je vystaven četným přirozeným poruchám. 

Použití víceletých datových souborů by mohlo pomoci stabilizovat časovou variabilitu dat PA. 

Prostorová a časová variabilita terénních dat by mohla odrážet řadu faktorů,  

od zemědělských klimatických stavů (sucho, záplavy, krupobití a další extrémní počasí), 

půdních vlastností (jako jsou struktura, organická a anorganická hmota, vlhkost obsah, 

elektrická vodivost, pH a hladiny dusíku), podmínek růstu plodin (jako je voda, dusík nebo 

stres). Výrobní systém PA je zaměřen na přesné uplatnění přiměřených množství vybraných 

zdrojů, pokud jde o přesné zemědělské dovozní informace. [1] 

 

1.1 Interpretace informací o plodinách z dálkového průzkumu 

Největší překážkou pro provádění přesného zemědělství je efektivita nákladů. Je zapotřebí 

vyvinout rychlé a levné metody získávání prostorových informací o zemědělských půdách. 

Nedávný vývoj dálkového průzkumu ve vzduchu a vesmíru poskytuje potenciální prostředek 

pro efektivní a levnější získávání informací o zemědělské půdě potřebných pro přesné 

zemědělství. [3] 

Zemědělské dálkové snímání se opírá o spektrální teorii pozemních objektů a zelené 

vegetace se zaměřením na spektrální informace pozemních objektů, jako jsou rostliny  

a půda. Fyziologické a biochemické parametry listů zelené vegetace určují charakteristiky 

absorpce, rozptylu a odrazu při různých vlnových délkách, které tvoří základ zemědělského 

dálkového snímání. V současné době se technologie dálkového průzkumu široce používá  

při extrakci klíčových biologických a fyzikálně-chemických parametrů plodin, jako je chlorofyl, 

dusík, nadzemní biomasa, obsah vody a typ rostlin. Vztah mezi vlastnostmi plodiny vrchlíku 

je rozhodující. Dálkové snímání se již ukázalo být důležitým prostředkem pro získávání 

informací o zemědělské půdě. Data dálkového průzkumu však nelze přímo uplatnit  

při rozhodování v přesném zemědělství. Informace o interpretaci jsou potřebné pro vytvoření 

modelů reprezentujících korelaci mezi informacemi dálkového snímání a stavem růstu 

plodin. Měla by být zavedena metoda inverse prostorů zemědělských parametrů  

a mapovacích technik, aby se zajistila podpora produkce zemědělské půdy. [3] 

 

1.2 Mapování půdy 

Ačkoli nebyly v minulosti považovány za součást přesného zemědělství, byly vytvořeny velmi 

podrobné půdní mapy, které byly po dlouhou dobu k dispozici na farmách pro dodatečná 

opatření v terénu. Rozlišení těchto výhradně analogových dokumentů se liší region  

od regionu a jsou stále častěji nabízeny zdarma. 

Systémy mapování půdy dnes určují typ půdy a půdní výživu. První z nich jsou hlavně 

detekovány na cestách pomocí elektromagnetických nebo elektrovodivých senzorů, zatímco 

údaje o živinách půdy se shromažďují především prostřednictvím technologií odběru vzorků 

půdy a související chemické analýzy. Environmentální zákony často určují časové intervaly 

zkoušek živin v půdě. [3] 
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Údaje o půdním druhu a půdních živinách se používají hlavně pro stanovení strategií  

pro homogenní hnojení specifických pro danou oblast, podle základních živin a hnojení,  

a to jednou nebo vícekrát ve vegetačním období. [3] 
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2 Snímání pro přesné zemědělství 

Snímání v PA hraje důležitou roli při porozumění růstu plodin v závislosti na půdních 

vlastnostech a následně poskytuje údaje o produkci. Přirozená prostorová a časová 

variabilita v PA procesu je však přičítána skutečnosti, že většina naměřených dat není přímo 

pozorovatelná, a to, že některé naměřené údaje nejsou schopny poskytnout přímou indikaci 

výsledku výroby. Tato část bude diskutovat o technologiích a metodách běžně používaných 

v prostorovém a časovém snímání a jak lze dostat prostorové a časové údaje. [4] 

 

2.1 Prostorové snímání 

Jeden z hlavních úkolů je měření prostorové variability růstu plodin ovlivněné vlastnostmi 

půdy. Některé vlastnosti půdy, jako je typ půdy, topografie, minulé využití a obsah 

organických látek, mohou být nezměněny nebo mají velmi malou změnu po značně dlouhou 

dobu. Jedno měření tak může poskytnout takové informace o prostorové variabilitě, které 

budou použitelné po celé roky. Pro srovnání, variabilita některých dalších vlastností půdy, 

jako je dusík v půdě a míra vlhkosti, se mohou rychle měnit a vyžadují měření v reálném 

nebo téměř reálném čase. [4] 

Je definován mechanismus pro zjišťování gradientu, ve kterém je vlastnost porovnávána  

v různých bodech uvnitř a mezi políčky. Prostorové snímání se běžně používá v PA  

pro shromažďování takových informací. Z hlediska způsobů získávání dat, které jsou 

předmětem zájmu, lze prostorové snímání rozdělit do kategorií dálkového snímání  

a georeferenční snímání. [4] 

Dálkové snímání je technologie pro detekci a měření odraženého a emitovaného 

elektromagnetického záření z dálky. Bylo v 80. letech rychle přijato v PA a zpočátku  

se zaměřilo na omezené vlnové délky v několika viditelných a blízkých infračervených 

pásmech (NIR) a poté se rozšířilo na mnohem širší rozmezí od ultrafialové až po mikrovlnné 

záření. [5] Fungují s různým prostorovým rozlišením pomocí satelitů, antény nebo 

pozemních snímačů namontovaných na vozidlo, či letoun. Spektroradiometry jsou zařízení 

určená k měření spektrálního rozložení výkonu zdroje a jsou často používána  

k georeferenčnímu snímání. Spektrální kamery jsou zařízení určená k získání spektrálního 

obrazu objektu, která se často používají v družicových, vzdušných a pozemních vozidlech  

při dálkovém snímání.  

Vzdáleně získávají spektrální obraz mající dvě formy rozlišení: spektrální rozlišení  

a prostorové rozlišení, přičemž první je určen pouze snímačem a druhý může být změněn 

vzdáleností mezi snímačem a objektem. Spektrální rozlišení je určeno počtem spektrálních 

pásem, ve kterých snímač může shromáždit odražené světlo. Jak vysokofrekvenční 

hyperspektrální kamera (až 220 pásem), tak i multispektrální kamery s nízkým rozlišením  

(až 3 pásma) pokrývající viditelné spektrum odražených záření NIR se běžně používají  

při dálkovém snímání PA. Prostorové rozlišení je určeno velikostí pixelů spektrálních obrazů 

pokrývajících povrch pole. Omezené současnou technologií snímačů mohou dálkově 

snímatelné spektrální snímky nabízet pouze vysoké prostorové rozlišení spojené s nízkým 

spektrálním rozlišením nebo naopak. [5] 
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Je třeba poznamenat, že při získávání spektrálních obrazů pro použití PA není počet pásem 

pro senzor jediným důležitým aspektem spektrálního rozlišení; poloha těchto pásů  

v elektromagnetickém spektru je minimálně stejně důležitá. Například široce používaná 

metoda snímání plodin v aplikaci PA je použití multispektrální kamery CCD (charge-coupled 

devide) pro měření NIR a červených pásem odrazivosti plodů plodin pro výpočet 

normalizovaného rozdílu vegetačního indexu (NDVI). Tento NDVI by mohl poskytnout rychlé 

stanovení vegetačních ploch a jednoduchý odhad podmínek růstu rostlin. Byly zkoumány 

rozsáhlé studie pro formulaci různých rostlinných indexů a dalších metod snímání pomocí 

různých pásem a výzkumníci zjistili, že použití správných kombinací různých pásem by 

mohlo zlepšit přesnost a mohutnost údajů shromážděných pro měření výživy, chorob, 

škůdců, plevele, nebo stresu vody. [5] 

Dalším běžným způsobem získávání prostorových dat pro přesnou výrobu plodin je 

georeferenční snímání, které by bylo možno použít jak pro snímání půdy, tak pro plodiny.  

V georeferenčním snímání jsou senzory často spojeny s globálním polohovacím systémem 

(GPS) pro generování mapových polí měřených parametrů. 

Vzhledem k tomu, že většina půdních charakteristik v daném oboru je relativně stabilní  

v konkrétní době, měření půdních vlastností by mohlo být často prováděno pomocí 

georeferenčního odběru vzorků zeminy a laboratorních testů nebo pomocí georeferenčního 

měření v reálném čase s použitím senzorů během provozu v terénu. Odběr vzorků  

a testování zeminy se často provádí sběrem několika vzorků půdy, buď pomocí půdní sondy, 

nebo pomocí jednoduchých ručních nástrojů v rámci předem definované rovnoměrné mřížky 

překrývající se na vzorkovaném poli. Vzorky jsou obvykle odesílány do půdních laboratoří  

k analýze. Tato metoda vyžaduje čas na dokončení procesu a běžně se používá k podpoře 

ziskovějšího využití hnojiva a vápna. [6] Georeferencované měření v reálném čase mohou 

využívat některé elektrické a optické senzory ke změření vlastností půdy, např. vodivost 

půdy, struktura, organická hmota, obsah vlhkosti, obsah živin a pH a vytváření vhodných 

map půdních vlastností. [6] Byla zaznamenána řada úspěšných žádostí o shromažďování 

údajů o vlastnostech půdy, jako je kontrola vlhkosti půdy pro kontrolu hloubky výsadby, 

odběr vzorků živin v půdě pro kontrolu fertilizace s proměnlivou rychlostí a vstřikování 

herbicidů na bázi půdy s proměnlivou rychlostí. [6] 

Zatímco údaje o prostorových změnách vlastností půdy a podmínek růstu plodin jsou 

shromažďované pomocí různých snímacích technologií, tyto údaje často nejsou přímo 

pozorovatelné při odhadu výnosu plodin, jelikož existuje mnoho dalších ovlivňujících faktorů, 

jako např. klima, choroby, hmyz a plevel. Jedním z řešení je sledovat prostorovou změnu 

výtěžku. [2] 

Sledování výnosu je často prvním krokem, který se využívá v praxi. Sledovač výnosů 

spojený s GPS přijímačem na kombajnu může měřit data o výnosu plodin. Tyto data 

kombinují hmotnost, volnost, oblast pokrytí a umístění, které se sklízí, aby se vytvořila mapa 

výnosu, která ukazuje prostorovou variabilitu pole. Jako jeden z nejcennějších zdrojů 

prostorových dat pro PA lze, při vyhodnocování meziročních změn, použít výnosové mapy  

s potenciálně vysokými a nízkými výnosy. Výnosové mapy jsou nezbytné pro analýzu  

a identifikaci limitních faktorů prostorově proměnné výtěžnosti a pro nastavení realistických 

cílů výnosu pro změnu vstupů, podle potenciálu výnosu v konkrétních oblastech. [2] 
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2.2 Časové snímání 

Časové měření prostorové variability růstu plodin, jako např. hustota barev a výška během 

různých fází růstu. Obsahuje základní informace o podmínkách růstu plodin a je více 

pozorovatelné než vlastnosti půdy při odhadu výtěžku. Vzhledem k tomu, že podmínky růstu 

plodin jsou v daném oboru speciálně proměnlivé, časové měření by mohlo být v určité době 

vegetačního období považováno za sériové, nebo prostorové měření. Je využíváno 

především za účelem získání informace o stresových údajích a fenotypech. Spektrální 

snímání také hraje důležitou roli v časovém snímání. Rozlišení pro časové měření je 

specifikováno jako měřená frekvence určitého místa ve dnech, nebo v týdnech, což záleží  

na rychlosti změny měřené veličiny. 

Časové měření stresu plodin by mohlo často poskytnout důležité informace pro předvídání 

výnosu zemědělských plodin, a tím upozornit zemědělce, aby přijali nápravná opatření  

ke zmírnění ztrát na výnosu. V dnešní době existuje vícero technologií časového snímání, 

které dokážou detekovat stresy plodin. Technologie vytváří multispektrální snímky, které 

shromažďují odraz světla, z některých pečlivě vybraných spektrálních pásem v rámci 

viditelného a NIR spektra. Tyto spektra jsou citlivá na proměnné parametry související  

s vývojem rostlin a výnosem. [7] NDVI (normalizovaný vegetační index) začal být používán 

při měření stresu plodin během jejich celé fáze vývoje. Platí, že když je hodnota NDVI mezi 

0.30 a 1.00, naznačuje, že vegetace je s největší pravděpodobností ve zdravém stavu; když 

hodnota klesne mezi 0.10 a 0.30, znamená to, že vegetace může být nezdravá nebo řídká;  

a když je hodnota téměř nulová nebo dokonce záporná, často to znamená, že zde není 

žádná vegetace. [7] 

Schopnost použít NDVI k označení zdravých plodin na základě této klasifikace, může být 

použitelná pouze v omezeném období růstové sezóny. Například bylo zjištěno, že odhad 

výnosů pšeničných, bavlněných, rýžových a kukuřičných plodin za použití údajů NDVI  

by mohl být stabilizován 50-100 dnů před sklizní. [7] 

Časové měření dynamiky půdní vlhkosti s hloubkou hraje důležitou roli v zavlažování 

pěstovaných plodin. Je zde tedy dosaženo možnosti efektivní kontroly zavlažování. Dále bylo 

zjištěno, že pomocí vzdáleného snímání ze satelitů lze zmapovat časové změny vlhkosti 

půdy pod plodinami. Je dáno, že časová stabilita půdní vlhkosti může mít značnou 

prostorovou variabilitu. [7] Síť senzorů by mohla poskytnout potřebné informace k předpovědi 

stavu půdní vody v různých zónách v terénu, aby podpořila automatizovanou regulaci 

zavlažování s proměnlivou rychlostí, ke zlepšení účinnosti využívání vody. 

 

2.3 Pozorovatelná data 

Nepřetržité měření má za následek vznik velkého množství dat. Většina údajů však nemůže 

přímo poskytnout informace o předpokládaném výnosu úrody, dokud nebude sklizena.  

Je tedy nezbytné, aby shromažďované údaje byly přehledné. Při správě PA jsou 

pozorovatelné údaje definovány jako měření podmínek růstu plodin, které indikují výtěžek. 

To může vést k určitému očekávanému výtěžku v důsledku některých operací v terénu. Proto 

je nezbytné získat některé pozorovatelné údaje o přesném systému farmářských plodin  

pro efektivní řízení procesu v naději, že získáme očekávaný výnos. Jedním z obvyklých 
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způsobů získávání pozorovatelných údajů ze sběrných dat je použití určitého modelu odhadu 

výnosů založeného na sběru rostlin, nebo na půdních vlastnostech. Nejpřímějším 

pozorovatelným údajem pro řízení přesné produkce plodin je výnos. Byla vyvinuta  

a zavedena řada výzkumných projektů pro zjišťování přesných výnosů, přímo na danou míru 

plodin. Avšak vzhledem k tomu, že data mohou být získána pouze po sklizni plodiny,  

z hlediska řízení výroby jsou tato data použita příliš pozdě, aby byla pozorovatelná. Různé 

způsoby stanovení, nebo odhady výnosu před sklizní jsou nezbytné pro získání potřebné 

pozornosti pro podporu včasného řízení výrobního procesu. Použití dálkového snímání  

pro odhad variability výnosu plodin v terénu je velmi užitečné. Účinnost kontroly přesné 

produkce plodin se silně opírá o schopnost získání pozorovatelných dat z velkého objemu 

shromážděných dat a poté stanovení některých vhodných opatření, v naději, že se dosáhne 

očekávaného výnosu. Operace v terénu obvykle vytvářejí velký objem dat a ty se skládají  

z několika charakteristik (zeměpisná šířka, délka, výnos, vlhkost …). Samotným zemědělcům 

dělá problém data uchovávat a dále s nimi pracovat. Rychle rostoucí objem zaznamenaných 

dat, potřeba zvláštních dovedností nebo nástrojů pro analýzu a interpretaci těchto údajů je 

zde hlavním problémem. Vytvoření automatických prostředků pro předvídání výnosu 

založené na zjištěných datech pomůže zemědělcům odstranit hlavní překážku přesné 

produkce plodin a tím získat efektivitu a ekonomické výhody. Nicméně schopnost provést 

důvěryhodnou predikci výnosu je stále velkou výzvou kvůli extrémní podmíněné složitosti 

vyvolané mnoha faktory, od klimatických změn až po individuální rozdíly mezi rostlinami  

v průběhu růstové sezóny. [9] 

V závislosti na tom, že téměř všechny operace v terénu jsou prováděny pomocí nějakého 

typu strojního zařízení, řidiči stroje potřebují spouštět pokyny. Potřebují mít tedy příkazy 

připravené v reálném čase. Například při provádění hnojení s proměnlivou rychlostí je třeba, 

aby aplikační zařízení vědělo, kolik by měla být tryska otevřena, zatímco stroj pracuje  

s určitou rychlostí v určité oblasti v poli. Jakýkoli jiný formát informací by řidiči způsobil určité 

potíže s účinným vykonáváním práce. Jedním ze základních požadavků pro rozhodovací 

proces založený na datech je proto schopnost extrahovat instrukce ze shromažďovaných 

dat. [9] 
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3 Senzory v přesném zemědělství 

Inteligentní stroj je vybaven senzory a softwarem pro dosažení určité úrovně vnímání,  

pro snížení lidského zásahu, nebo dokonce úplného vyloučení lidského faktoru při práci. 

Systém vnímání inteligentního mobilního zařízení obecně vyžaduje jednu nebo více  

z následujících možností: lokalizace, rozpoznávání objektů (co je kolem stroje), navigace  

a vyhýbání se kolizím (jak stroj může bezpečně komunikovat s prostředím) a učení a závěry 

(jak může systém vnímání řešit nové problémy). K těmto tématům patří hojná literatura.  

U inteligentních zemědělských vozidel jsou navigace a ochrana (detekce překážek) dvěma 

nejdůležitějšími úkoly v terénních operacích. Tato část se zabývá vjemovými senzory a jejich 

výběrem pro zemědělské aplikace, zejména v oblasti navigace vozidel a zabezpečení 

vozidel. [8] 

 

3.1 Typy senzorů 

Technologie používané v zemědělství se výraznou rychlostí posouvají kupředu a vytvářejí  

se stále nové druhy techniky. Liší se svými vlastnostmi a především použitím. Jedním 

z hlavních prvků přesného zemědělství je, aby se tyto typy vzájemně doplňovaly a zapříčinily 

tak větší přesnosti zjištěných dat. Typů senzorů je několik. 

 

3.1.1 Monovize 

V současné době lze pro obrazový snímač ve fotoaparátu použít dvě technologie: zařízení 

s vázanými spoji (CCD) a komplementární polovodič z oxidu kovu (CMOS). Je-li vytvářen 

barevný obraz, filtr před obrazovým snímačem umožňuje snímači přiřadit barevný tón 

každému pixelu. Obyčejně je CMOS kamera levnější a spotřebovává méně energie, ale CCD 

kamera vytváří lepší kvalitu obrazu. V posledních letech se tyto rozdíly zminimalizovali. [1] 

Typické zemědělské aplikace zahrnují vedení traktoru pro kultivaci řadových plodin nebo 

vedení kombajnu pro sklizeň. V takových aplikacích je nalezení správných informací  

z řádkové struktury plodin klíčem k dosažení přesné kontroly vozidla. Existuje několik technik 

zpracování obrazu, které umožňují vést vozidlo na základě vzniklých obrazů. [1] 

Monokulární systém vidění může poskytnout bohaté informace, včetně barvy a tvaru objektů. 

Náklady jsou nízké. Může být snadno integrován na vozidlo kvůli malé velikosti.  

 

3.1.2 Stereovize 

Stereovize je pasivní nebo aktivní. V systému pasivní stereovize se používají dvě nebo více 

kamer pro získání různých obrazů stejného objektu z mírně odlišných hledisek v prostoru. 

Informace o hloubce objektu lze vypočítat podle rozdílů v těchto pohledech a geometrií 

zobrazovacího systému. V aktivním systému stereovize je jedna z kamer nahrazena 

projektorem, který promítá strukturované světlo, například paralelní čáry a mřížky, na povrch 
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předmětu. Strukturované světlo je deformováno geometrií objektu a vytváří tak nový 

zkreslený vzor. Trojrozměrný (3D) tvar lze obnovit analýzou obrazů obsahujících zkreslený 

vzor světla. Aktivní stereofonní zrak byl úspěšně použit pro aplikace v omezených vnitřních 

prostředích, jako je průmyslová inspekce. [1] Krátký rozsah detekce a zranitelnost silným 

okolním světlem neumožňuje použití ve venkovním prostředí. 

Nejnáročnějším úkolem při používání stereovize, při určení informací o hloubce ve 3D, je 

nalezení shody dvojic bodů odpovídajících jednomu bodu 3D objektu (Stereo matching). [1] 

Stereo matching je jednou z nejaktivnějších oblastí výzkumu počítačové vizualizace.  

Dvě obecné metody pro zjištění této shody jsou založeny na intenzitě a na vlastnostech. 

Přístup založený na intenzitě se pokouší dosáhnout shody odpovídajících intenzit pixelů 

dané dvojice obrazů. U přístupu založeném na vlastnostech jsou z obrazů nejprve vytaženy 

rysy, jako jsou okraje, rohy, čáry a křivky, a poté se aplikuje proces přiřazování. Výběr 

algoritmu pro optimální shodu závisí na konkrétní aplikacích, ale většina se jich nedá použít 

na práci ve venku. 

Bylo zaznamenáno několik studií o stereovizi pro navigaci v motorových vozidlech. [10] 

Systém stereofonního vidění má výhodu oproti systému monokulárního vidění. Účinněji 

určuje vzdálenost, velikost a prostorové vztahy mezi odchylujícími se objekty v zorném poli 

fotoaparátu. Je méně citlivá na měnící se vnější prostředí, protože se spoléhá na velikost, 

tvar a vzdálenost, které jsou při změnách osvětlení invariantní. Nicméně nedostatek 

stereofonních algoritmů a vysoká náročnost na výpočet nákladů způsobila, že je považována 

za nákladnou a nepraktickou.  

 

3.1.3 Laser, Ladar, Lidar 

Laser je zařízení, které vydává světlo procesem optického zesilování založeného  

na stimulaci emisí elektromagnetického záření. Laserový systém používaný pro účely 

vnímání je často založen na principu času k letu (ToF). [1] Metoda ToF měří čas, kdy 

elektromagnetická vlna přejde k cíli a vrátí se zpět. Vzdálenost (rozsah) se vypočte jako 

polovina této doby vynásobená rychlostí vlny. Při použití laseru jako sondy se zařízení 

nazývá Ladar nebo Lidar. Vytváří laserovou detekci a rozsah, nebo detekci světla a rozsah. 

[1] 

Ladar nebo Lidar jsou také někdy nazývány laserovým vyhledávačem. [2] Vyhledávač 

laserového rozsahu může měřit vzdálenost pouze na jeden bod na objektu.  

Pro rozpoznávání 3D objektů a modelování objektů se laserový paprsek často otáčí buď 

mechanickými, nebo optickými metodami, aby bylo dosaženo dvourozměrného (2D) nebo 3D 

měření. [2] Tyto systémy se nazývají laserové skenery nebo skenovací lasery.  

Lidar se poměrně často používá v terénu. Jeho výhoda je měření povrchu s velkou přesností 

a hustotou. V zemědělských aplikacích byl použit laserový skener pro automatické vedení 

robotického vozidla v sadu. [11] A bylo zjištěno, že kontrola pomocí laserového skeneru byla 

přesnější a stabilnější než ovládání pomocí globálního polohovacího systému (GPS)  

a inerciálního navigačního systému. Boční chyba a chyba kurzoru byla 0,1 metru a  0,7°.[9] 
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Mezi hlavní přednosti Lidaru patří přesné informace o tvaru 3D, přesná 3D pozice a výkon 

nezávisle na okolním osvětlení. Lidar neposkytuje informace o barvách, je závislý  

na povětrnostních podmínkách a je poměrně drahý. 

 

3.1.4 Radar 

Radar je určen k detekci a vysílání rádiových vln v rozmezí 3 MHz až 110 GHz odražených 

od povrchu objektu pro určení rozsahu, směru a rychlosti objektu. Radarové signály se velmi 

dobře odrážejí od materiálů se značnou elektrickou vodivostí - zejména od většiny kovů  

a mokré půdy. Radar může poskytovat přesné informace o vzdálenosti, ale žádné informace 

o tvaru. Jako takové může být primárně používán k detekci objektu, nikoliv k identifikaci 

objektu. Je vhodný pro bezpečnostní aplikaci. [9] 

3.1.5 Ultrazvukový snímač 

Ultrazvukové senzory pracují na principu ToF podobně jako Lidar, ale používají zvukové vlny 

s frekvencí nad úrovní lidského sluchu (> 20 kHz). Většina ultrazvukových čidel pracuje  

na frekvencích mezi 40 a 250 kHz. [9] Rychlost zvuku se pohybuje mnohem pomaleji,  

než rychlost světla a snímač dosahuje mnohem kratšího rozpětí detekce objektů, než radar. 

Rozsah detekce je obvykle menší než 10 m. [9] 

Již byly zkoumány ultrazvukové senzory, které detekují pohybující se předměty v blízkosti 

zemědělských strojů v reálném prostředí a ve venkovním prostředí. Byly také použity  

k měření relativní polohy mezi stromy a vozidlem pro navigaci traktoru. [10] Problém je,  

že chyby měření čidel mají tendenci být poměrně velké. Takže ultrazvukové senzory samy  

o sobě nemusí být dobrou volbou pro navigaci a ochranu vozidel. Mohou být použity jako 

doplňkové snímače kvůli jejich nízké ceně. Jednou z možných aplikací je použití 

ultrazvukových senzorových polí, které chrání pomalu se pohybující automatizované vozidlo. 

 

3.1.6 Aktivní fotoaparát s rozsahem 3D 

Aktivní kamery řady 3D sdílejí několik vlastností skenovacích laserů a kamer, jako laser, 

měří vzdálenosti s modulovaným světlem na základě principu ToF. [12] Podobně jako  

u fotoaparátů se měření vzdálenosti provádí pomocí 2D pole pixelů bez pohyblivých částí. 

Fotonické směšovací zařízení (PMD) je jednou ze slibných technologií pro aktivní 3D 

kamery. [12] Nedávno byly vyvinuty kamery založené na PMD, které jsou kompaktní, cenově 

dostupné a schopné zachytit spolehlivě hluboké snímky přímo v reálném čase.  

Aktivní kamery 3D jsou konkurenční technologií s rekonstrukcí povrchu na bázi 

stereofonního vidění. Za optimálních podmínek kamery PMD zahrnují klasifikaci rostlin  

a mapování stromů pro automatické prořezávání. [12] 

 

3.2  Výběr senzorů 

Všechny výše uvedené snímače vnímání byly studovány pro použití v zemědělství. Žádný 

typ snímače nemá jasné výhody nebo nevýhody. Ve srovnání s výrobními aplikacemi  
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v interiérech nebo dokonce s aplikacemi venku v automobilovém průmyslu jsou operace  

v zemědělské oblasti vystaveny mnohem náročnějšímu prostředí, pro dané snímače.  

Při výběru senzorů v zemědělství je třeba zvážit řadu faktorů. Níže jsou vypsány některé  

z hlavních požadavků na výkon a náklady. 

3.2.1 Rozsah 

Požadavek rozsahu nebo detekční vzdálenosti závisí na typu aplikace. V případě navigace 

vozidel pro rovnou řadu plodin je zapotřebí jen malý dohled, avšak u zakřivených řad  

při vyšší rychlosti je zapotřebí většího dohledu. Všechny snímače uvedené výše by měly 

splňovat požadavky na rozsah pro navigační aplikace. Pro zajištění vozidla je nejdůležitější 

bezpečná vzdálenost. Ta je definována jako vzdálenost od vozidla k detekované překážce  

a je funkcí rychlosti vozidla, doby odezvy systému a vzdálenosti zastavení vozidla. Snímač 

detekce překážek používaný na traktoru musí mít maximální rozpoznatelný dosah nejméně 

15 m. Většina snímačů uvedených výše, s výjimkou ultrazvukových snímačů, splňuje tento 

požadavek rozsahu. [2] 

 

3.2.2 Odolnost vůči osvětlení 

Na rozdíl od výrobních operací v řízeném prostředí se zemědělské operace běžně provádějí 

za všech okolností, tedy za jakékoli denní doby, ročního období, typu počasí. Radarové  

a ultrazvukové senzory nejsou ovlivněny okolním osvětlením, jelikož používají rádiové  

a ultrazvukové vlny. Na druhé straně jsou snímače vidění (mono a stereo) vysoce citlivé  

na měnící se podmínky vnějšího osvětlení, protože pracují ve spektru viditelného světla, 

který je přímo ovlivněn okolním osvětlením. [2] 

 

3.2.3 Odolnost vůči prachu 

Zemědělské stroje jsou často vystaveny velmi prašným pracovním podmínkám v terénu. 

Téměř všechny snímače založené na principu ToF občas vrátí falešný signál z prachových 

částic. Pokud je snímač schopen proniknout do těchto prachových částic, je odolnější vůči 

prachu. Schopnost průniku snímače prachem závisí na typu vlny, výkonu apod. Obecně 

platí, že senzory jsou nejsilnějšími snímači prachu, pokud je implementován vhodný 

algoritmus zpracování obrazu. Lasery jsou nejcitlivější vůči prachu. [2] 

 

3.2.4 Prostorové rozlišení 

Prostorové rozlišení se vztahuje k velikosti nejmenšího možného objektu nebo funkce  

v prostoru, které lze zjistit a identifikovat. U obrazových snímačů se prostorové rozlišení 

vztahuje k velikosti pixelu snímače. U senzorů lidar je prostorové rozlišení závislé na hustotě 

bodu, což je funkce čtecí frekvence. Prostorové rozlišení systému také závisí na okamžitém 

zorném poli (IFOV) snímače. [2] Snímač obrazu namontovaný v dolní části vozidla poskytne 

lepší prostorové rozlišení povrchu země, než senzor umístěný výše. Monokulární vidění 

poskytuje nejlepší prostorové rozlišení, které je velmi užitečné při použití algoritmů 

založených na vlastnostech pro identifikaci objektů. Stereofonní vidění a Lidar jsou často 
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používány paralelně s monokulárním viděním prostřednictvím rendrování (tvorba reálného 

obrazu z modelu) bodových mračen, které poskytují lepší schopnost identifikace objektů. [2] 

Oba radary a ultrazvukové senzory mají nejnižší prostorové rozlišení. Obvykle se používají 

pouze pro detekci objektů, nikoliv pro identifikaci objektů. 

 

3.2.5 Údržba 

Spolehlivost je nezbytná pro fungování senzorů v proměnlivých pracovních podmínkách. 

Účinnost snímače se při vystavení drsnému zemědělskému prostředí rychle zhorší  

a vyžaduje častou údržbu čidel. Snadnost údržby snímače je dalším aspektem při výběru 

snímače. Snímač se stabilním designem bude vyžadovat menší údržbu. Monokulární 

kamery, radarové a ultrazvukové senzory vyžadují nízkou údržbu vzhledem k jejich velikosti 

a jednoduchému provedení bez pohyblivých částí. Vibrace mohou způsobit změny relativní 

orientace mezi dvěma stereo páry, což vede k časté kalibraci senzorů stereofonního vidění. 

Senzory Lidar mají vnitřní pohyblivé části, které jsou citlivé na selhání snímače,  

což znesnadňuje dlouhodobou činnost v zemědělských polích. [12] 

 

3.2.6 Náklady 

Cenový rozsah zemědělských senzorů je velmi rozsáhlý. Náklady se mohou pohybovat  

od více než 100 000 dolarů (cca 86 000 Euro) za špičkový Lidar, až po 100 dolarů  

(cca 860 Euro) za monokulární snímač. [15] Náklady jsou často nejvíce omezujícím faktorem 

pro použití v praxi v oblasti zemědělství. Cíl nákladů závisí na aplikaci a je často definován 

poměrem nákladů snímače k nákladům stroje. Špičkový stroj, jako je velký traktor, může 

tolerovat vyšší náklady na systém doplňkového vnímání, tedy vylepšení stávajících 

technologií. [15] 

 

Tabulka č. 1 – Hodnocení schopnosti daného senzoru. 

 

Senzor 

Monovizní Stereovizní Lidar Radar Ultrazvukový S rozsahem 3D 

S
ch

o
p
n
o

st
 

Rozsah Průměrný Průměrný Dobrý Dobrý Špatný Průměrný 

Odolnost vůči 

světlu 
Průměrný Průměrný Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý 

Pronikání prachem Průměrný Průměrný Špatný Dobrý Špatný Průměrný 

Prostorové 

rozlišení 
Dobrý Průměrný Průměrný Špatný Špatný Průměrný 

Údržba Dobrý Špatný Špatný Dobrý Dobrý Průměrný 

Náklady Dobrý Průměrný Špatný Průměrný Dobrý Špatný 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z knihy ZHANG, 2016. 

 

Tabulka č. 1 shrnuje hodnocení pro každý ze šesti typů senzorů. Tyto hodnocení lze použít 

pro výběr konkrétního senzoru a pro konkrétní aplikaci. Závěrem je, že žádný jeden jediný 

typ snímače nemůže splnit všechny požadavky zemědělských operací. Pro nalezení 

senzoru, který splňuje většinu požadavků, je potřeba kompromis. [2] 
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3.3 Senzory v přesném zemědělství - budoucnost 

Senzory, jejich výhodná umístění na družicích, dronech nebo pozemních robotech  

se předpokládají, že v budoucnu budou hrát důležitou roli v globálním zemědělství. 

Vlastnosti senzorů, jejich rozlišovací schopnost a rozsah šířky pásma kamer tvoří základ 

revolučních metod, které jsou přijaty nejen v zemědělství. Senzory jsou zásadní ve svých 

schopnostech, které využívají různé přístroje používané v přesném zemědělství. Ať už jde  

o pozemní roboty nebo počítačem vedená vozidla provozovaná mezi řadami plodin, 

provádějící půdní měření vlhkosti, pH nebo živin pro vykreslení řídících zón, jsou to vždy 

senzory, které jsou rozhodující technickou součástí. Jsou základem při používání dronů i při 

používání satelitního snímání. Je to hlavní a nejdůležitější faktor, bez kterého by nemohly 

fungovat a vyvíjet se moderní techniky přesného zemědělství. Senzory nabízejí širokou škálu 

variací. Drony, družice nebo jednotlivé kamery jsou obvykle navrženy tak, aby odpovídaly 

svému účelu, a jsou připojeny k počítačům, které rozluští naměřená digitální data a přijde  

s návrhy pomocí GISu (Geografické informační systém). Zemědělská pozemní technika  

v současné době disponují senzory, které odrážejí odrazy vizuálních, NIR a tepelných  

IR rozsahů. Takové senzory pomáhají identifikovat plodiny i plevel. Senzory pomáhají  

při nahrávání NDVI a mapování daného území. Senzory také pomáhají při identifikaci  

a oddělování jednotlivých druhů ovoce v sadech, například v citrusových hájích, jahodových 

farmách apod. Je výhodné, že jednotlivé senzory se mezi sebou neomezují, proto jsou 

využitelné při zjišťování několika parametrů, při jednom měření. Autonomní traktory  

se schopností obhospodařovávat velká pole jsou extrémně závislá na datech naměřených  

na senzorech a signálech ze satelitu. Pokud mají být satelitní snímky široce využívány, jsou 

senzory s vysokým rozlišením nezbytné. [13]   

Senzory jsou tedy především využívány ke studiu půdních vlastností, mapování různých 

faktorů produkce plodin a poskytování digitálních dat zemědělcům. Jsou velmi důležité  

při přípravě map a tvorby podkladů správy pro snadnější přijetí technik PA. [13] Pomáhají 

zemědělcům zjistit potřebu hnojiv a nutričních hodnot. Snímače vlhkosti jsou v posledních 

letech, nejčastěji používané senzory. Většinou jsou přímo součástí moderních pozemních 

zemědělských vozidel. Nedlouho je v provozu satelit SMAP [13], který měří půdní vlhkost  

v horizontu povrchu a pomáhá zemědělcům při rozhodování o zavlažování. V budoucnu jsou 

senzory všeho druhu nepostradatelné při úspěšné aplikaci moderních technologií 

v zemědělství. 
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4 Drony v přesném zemědělství 

Přesné zemědělství získává patřičnou pozornost v několika agrárních zónách, a to z důvodu 

řady výhod, které vyplývají z přijatých postupů. Výhledy do budoucna naznačují, že může být 

úspěšnost nebo selhání přesného zemědělství do značné míry řízeno vlivem použití dronů, 

při provádění agronomických úkolů. Zemědělci již využívají údaje získané družicemi  

za účelem dosažení technik s proměnlivou rychlostí. Přesto satelitní techniky postrádají 

potřebný rozsah přesnosti a rychlosti, s jakou mohou UAV pracovat na velkém území  

a provádět podobné postupy. Přesné zemědělství, jak naznačuje název, závisí do značné 

míry na přesném sběru dat. Většina postupů řízení půdy a plodin je závislá na údajích 

shromážděných na zemi, přes satelity, UAV, ruční měřící zařízení, vozidla s integrovanými 

senzory nebo stacionárními přístroji uloženými na výhodných místech v terénu. Sběr dat 

určený pro přesné zemědělství skutečně začíná mapami výnosů předchozí plodiny 

pěstované v dané oblasti. Informuje zemědělce o změnách v sklizni obilí, v reakci  

na plodnost a agronomické postupy. Také odhaluje oblasti, kde byly vyčerpány půdní živiny 

více, než v ostatních částech území. Vysoký výnos znamená více živin vytěžených z půdy. 

Satelitní snímky poskytují obrazy půdy a plodin při vizuální a NIR vlnové délce. Poskytuje 

normalizovaný rozdílný vegetativní index. Letecké snímky vytvářející UAV poskytují velmi 

přesné a blízké záběry půdy, plodin a hmyzu (oblast zasaženou škůdci). Tyto snímky jsou 

velmi užitečné a můžou být použity při vedení zemědělských strojů, kde jsou integrovány  

do systému v digitalizované formě. Údaje o plodinách lze shromáždit také pomocí traktorů se 

senzory. Senzory mohou měřit pH půdy, elektrickou vodivost (EC), distribuci organických 

látek atd. [5] Kvalifikovaní zemědělci shromažďují data pomocí ručních přístrojů, jako jsou 

filtry na listy chlorofylu, fotometry pro měření fotosyntézy, měřiče vlhkosti půdy atd. [10] 

Drony mají schopnost sledovat a uchovávat digitalizované snímky o záznamu růstu plodin. 

Ti, kteří jsou vybaveni nádrží pro uchovávání rozpuštěné výživy, nebo pesticidů a jsou 

připojeni k GPS a počítačovému rozhodovacímu systému, mohou být také naprogramováni 

tak, aby kropili dané množství na potřebné území. [1] Drony vybavené kamerami a snímači  

s vysokým rozlišením se používají při řízení plodin specifických pro danou lokalitu. Drony 

mají schopnost účinně pokrývat velké zemědělské plochy. Tyto drony jsou vybaveny ostrými 

kamerami a malými přesnými rozprašovacími tryskami. Integrace znalostí o mapování 

plodin, spektrální odrazivosti, nedostatku výživy plodin a postřikovacích systémech  

s využitím počítačové rozhodovací podpory umožňuje rychlou aplikaci živin. Drony  

s počítačem podporujícím systém rozhodování budou rychle zpracovávat listovou aplikaci 

živin ve vhodném čase a místě daným množstvím. Tyto práce jsou moderních technologií 

namáhavé a časově náročné. Nejdůležitější je, že drony pomáhají zemědělcům při plnění 

obtížného úkolu. [1] V praxi pomáhají v tom, že odstraňují obrovské množství lidské práce. 

Pokud má zemědělec za cíl maximalizovat produktivitu plodin a udržovat optimální vstupy, je 

vhodné, aby byly v přesném zemědělství tyto stroje používány. [13] Jsou perfektní 

technologií pro provádění zemědělských úkolů, které jsou špinavé, zdlouhavé a vyžadují 

dlouhé hodiny práce, která je mnohdy nebezpečná, či obtížná. Vzhledem k tomu, že drony 

létají velmi blízko k plodině, nabízejí lepší přesnost a to je hlavní přínos přesného 

zemědělství. 

Koordinovaná komunikace mezi dronem (UAV) a pozemním vozidlem (UGV) o distribuci 

půdy a případné přesné aplikaci hnojiva je ústředním bodem tohoto systému. Pozemní  

a letecké měření se používá k vedení letadla a mapování vzoru růstu plodiny, stavu 
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chlorofylu a stavu rostliny. [1] Pozemní vozidlo se dále pohybuje do konkrétních zón, aby 

použilo přesné množství hnojiva podle pokynů systému. Přesné zemědělství využívá 

takovou kombinaci UAV a UGV,aby pomáhala zemědělcům při postřiku živin pouze  

na místech vykazujících jejich nedostatek. Drony vybavené kamerami, nádržkami na hnojiva, 

tryskami a počítačovým softwarem pro integraci s GPS mohou létat velmi nízko nad 

plodinami, načež mohou sprejovat živiny přímo na listí. Mohou být použity s podporou 

systémů pro rozhodování k vydávání příkazů pro aplikátory s proměnlivou rychlostí. [14] 

Drony mají tu výhodu, že jejich data mají vyšší přesnost, než snímky z dálkového snímání  

ze satelitů. 

 

4.1 Velká data (Big data) a drony  

Je to masivní a složitá databáze, která je užitečná pro zemědělce, kteří používají postupy 

přesného zemědělství. Je to databáze, vybudovaná uložením dat z pozemních senzorů, 

robotů a UAV. Zahrnuje vícerozměrné digitalizované snímky půdy, plodin  

a environmentálních dat. Tato ‚velká data‘ jsou repozitářem informací pro rozhodování  

v rámci přesného zemědělství. Počítačové systémy pro podporu rozhodování na dronech 

využívají ‚velká data‘, aby dosáhly přesného dávkování hnojivem nebo pesticidy. [17] 

Údaje velkých dat jsou nezbytná v mnoha rozvojových zemědělských zemích, i v těch, které 

závisí převážně na účinné a rozsáhlé rostlinné produkci. V Brazílii bylo zjištěno,  

že společnosti vyrábějící obilné potraviny mohou silně záviset na přesnosti a rychlosti,  

s nimiž shromažďují podrobné údaje o pěstování plodin v terénu. Přesné techniky vyžadují 

rozsáhlé datové soubory a odpovídající počítačové programy, které napomáhají přesnému 

dávkování hnojiv, vody a pesticidů. V této souvislosti mohou drony převzít významnou část 

úkolů shromažďování periodických datových souborů z polí, kde je přijata přesná 

zemědělská technika. Bylo zjištěno, že pro rozšířenou populaci, o níž se očekává, že Brazílie 

nabude do roku 2050, bude technicky rozsáhlého používání dronů, díky své efektivitě  

a produktivitě nezbytné. [17] 

 

4.2 Drony v mapování přírodních zdrojů 

V blízké budoucnosti bude výroba a použití dronů (UAV) hlavním nástrojem při práci  

v zemědělství. Výhodou dronů je, že mohou být pravidelně využívány při dálkovém snímání 

přírodních zdrojů, monitorování prostředí, rostlinné produkce a přesného zemědělství. [8]  

Pro studium přírodních zdrojů by mohlo být použito více dronů. Tyto letouny jsou rozměry 

malé, ale mají velký dopad na rychlé a pravidelné vyhodnocování přírodních zdrojů, zejména 

půdy, vegetace a vodních zdrojů. Drony pomáhají vytvářet digitální mapy, které jsou  

pro zemědělce v praxi nejužitečnější. [9] 

Drony byly zpočátku omezeny pouze pro vojenské použití, nicméně se jejich výroba stala 

postupem času běžnější. [2] Byl totiž objeven potenciál, který mají drony při použití i v jiných 

oblastech použití, např. při průzkumu a kontrole přírodních zdrojů a agrárních zón. Sledování 

a udržování přírodních zdrojů je skutečně důležitým aspektem, který by mohl mít velký vliv 

na zemědělství, průmysl, bydlení, ekonomika atd. Drony používané při průzkumu přírodních 

zdrojů se liší velikostí, vzdušnými fotografickými schopnostmi a jiným příslušenstvím. Pokud 
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jde o hmotnost dronů, jsou děleny na mikro-UAV (<10 lb), Mini-UAV (5-20 lb), malé UAV (20-

80 lb) a UAV (HALE), které mohou vážit až 12 tun. [2] UAV (HALE) se vyznačují vysokou 

výdrží a dlouhou životností. Všechny tyto třídy jsou používány pro mapování přírodních 

zdrojů s využitím řady kamer. Letecká snímání se samozřejmě liší v závislosti na kamerách  

a nadmořské výšce, při kterých u snímání letí. Použitím vhodného softwaru by pak mohly být 

dekódovány obrázky vytvořené drony, které dají jasnou představu o distribuci přírodních 

zdrojů, jako je voda, nebo úrodná půda, či vegetace a plodiny. Drony můžou být použity  

v okolí jaderných zařízení ke sledování kvality půdy a ovzduší a jejího vlivu na oblasti plodin 

a lidské populace. V klíčovém zemědělském sektoru se očekává, že drony budou 

nejúčinnější při přijímání přesného zemědělství a při rozhodování o systémech plodin 

založených na vzdušném snímání přírodních zdrojů, které jsou dodávány zemědělcům. [2] 

V současné době se více zajímáme o užitečnost dronů při vývoji leteckých snímků, které 

zobrazují pokrytí půdy a její změny. Největší význam má mapování ploch s přirozenou 

vegetací a zónami rostlinné výroby. Drony můžou poskytnout detailní obrázky s vysokým 

rozlišením, které zobrazují botanické rysy přirozené vegetace. Zvláště by mohly být 

označeny dominantní druhy plodin a další. Podobně by periodický let s dronem mohl 

poskytovat informace o systémech plodin a změnách dominantních druhů plodin. Pokud jde 

o jednotlivé zemědělské podniky, je možné přidělit a spravovat půdní zdroje přesněji  

a efektivněji, pokud jsou k dispozici snímky získané z dronů. [2] 

Drony také mohou být účinně využívány ke sledování parametrů změny klimatu a jejich vlivu 

na přirozené procesy, jako je eroze půdy na farmách, ztráta horní půdní úrodnosti, 

znehodnocování živin, nerovnováha živin a jejich důsledky na růst plodin a produktivitu zrna. 

[2] Drony jsou vynikající pro sledování povodní a jejich vliv na vodní zdroje, tok řeky, erozi 

řek a ke sledování důsledků na rostlinnou výrobu v rozsáhlých oblastech nebo malé farmy. 

Drony jsou nejvhodnější pro shromažďování plynných vzorků z různých nadmořských výšek 

nad plodinou a v různých intervalech během sezóny. [8] 

 

4.3 Drony v oblasti řízení půdy a rostlinné výroby 

Letecké fotografie odvozené ze satelitů a pilotních letadel poskytují vynikající informace  

o topografii, distribuci různých druhů půdy a jejich hranicích. Podobně byly použity drony  

pro studium půdní taxonomie, přípravu půdních map a označení rozdělení různých typů půd. 

Průzkum půdy zaměřený na studium proveditelnosti typů půdy pro zemědělskou rostlinnou 

výrobu, plodiny, které vyhovují typu půdy a prognóze výnosu, lze dosáhnout pomocí letounů 

pro nízké lety. [4] Satelitní snímky mají problémy s rozlišením. Drony mohou být používány  

k průzkumu půdy při vyšším rozlišení pomocí vizuální a infračervené fotografie. Letecké 

snímky z dronů se dají použít k rozhodování o takových aspektech, jako je vyčištění půdy, 

hluboké kopání, vyrovnávání, plnění půdy, vytváření kontur, vyvíjení drenážních kanálů, 

silnic a infrastruktury jako související rostlinná výroba na malé ploše. Obrázky vytvořené  

z dronů mohou být také použité při plánování orby, hřebenování a výsadby semen. [6] 
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4.4 Drony a průzkum plodin 

Drony používané pro průzkum plodin se velmi liší v závislosti na několika specifikacích  

a jejich schopnostech průzkumu a odvozování digitalizovaných snímků půdy, nebo zdraví 

plodin. Drony by mohly mít pevné typy křídel, nebo lze používat helikoptéry. Každý typ  

a konkrétní model má své konkrétní výhody při plnění úkolů. Obecně platí, že používání 

dronů umožňuje rychlý a dobrý pohled na farmu. Je možné použít záběry z ptačí perspektivy, 

nebo i detailní pohled. [6] 

Mají praktické použití při odhalování chorob rostlin, napadení škůdci, zamoření plevele nebo 

vyhledávání lokalit postižených erozí půdy po bouřce. Autonomní drony jsou schopné 

vytvářet jak náročné 2D, tak i dobře definované 3D snímky. To umožňuje zemědělcům určit 

místa postižení. Nápravná opatření poté mohou být přijata okamžitě a přesně,  

bez nadměrného používání chemikálií. Drony dále pomáhají farmářům při získávání 

včasných informací o dění v oblasti plodin. Zemědělské drony jsou proto považovány  

za jeden z mnoha zemědělských přístrojů a zařízení a používají se v soukromých farmách. 

[15] 

 

4.5 Použití u konkrétních plodin  

Použití dronů při výrobě rýže je výraznější v Japonsku, než v jakémkoli jiném místě. Jisté 

studie uvádí, že v roce 2010 bylo 30 % rýžových polí v Japonsku sledováno letecky  

a následně postřikováno pesticidy pomocí dronů. [1] Drony by navíc mohly být vynikající  

při získávání údajů o experimentálním hodnocení genotypů rýže. Drony se používají  

k získání podrobných údajů o růstu rostlin, listových datech, obsahu dusíku v listech  

a onemocnění některých chorob. Vzhledem k tomu, že drony mohou být provozovány  

na větší ploše, můžeme identifikovat genotypy rýže, které nabízejí kvalitní zrna.  

Ve skutečnosti by celé pole mohlo být monitorováno po celou sezónu a poté by mohly být 

údaje shromážděny a analyzovány tak, aby vybraly nejlepší genotypy rýže. Dále bylo 

zjištěno, že v Japonsku zkoumali více než 55 jednotlivých polí pomocí dronů, aby si vybrali 

genotyp rýže s kvalitními zrny. [7] Dráty vybavené kamerami s červeno-zeleno-modrou a NIR 

pásmovou šířkou byly použity pro posuzování neupravené plodiny. [7] Drony skutečně 

pomohli vědcům snížit používání hnojiv a dosáhli svého výnosového cíle. Jsou flexibilní  

a nabízejí snímky s vysokým rozlišením ve srovnání s pilotovanými letadly, nebo satelitními 

snímky. Prognóza naznačuje, že v závislosti na hodnocení genotypů rýže k výběru toho 

nejlepšího, můžeme použít drony k posouzení různých rýžových plodinových systémů. 

Biomasa, výnos zrna a ekonomické výhody celého plodinového systému tedy mohou být 

posuzovány pomocí dronů. 

Itálie není nijak významnou zemí v produkci rýže, ale i přesto je dobrým příkladem využití 

dronů v pěstování rýže na farmách o rozloze až 160 ha. Drony se ukázaly jako užitečné  

při snižování nákladů na hnojiva a chemikálie. Vstupy hnojiv byly sníženy o 15 %, tedy  

o 6 tun méně, než je obvyklých 41 tun aplikovaných na celých 160 ha. [5] Drony létají  

nad územím po předem určených dráhách letu. Skutečně přenášejí informace o intenzitě 

rýžových plodin do počítače, který dekóduje data a uvolňuje pouze správné množství hnojiv, 

které je třeba použít v různých místech. Dodávka hnojiv se provádí na základě přesných 

zemědělských postupů a to zajišťuje jednotnou produkci rýže. [5] 
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Výzkumníci v USA začali zkoumat historické trendy růstu rýže v USA. Využili terestrické 

laserové skenování, LiDAR a UAV s vizuálním, NIR, červeným okrajem a tepelným 

zobrazovacím zařízením, aby zjistili, zda lze v bažinách, horských oblastech a pobřežní pláni 

pěstovat rýži. [5] Výsledky ukázaly, že lze používat horské odrůdy, které jsou přizpůsobeny 

růstu v nehostinných podmínkách.  

Drony v současné době poskytují užitečné fotografie pořízené pomocí pásem  

NIR-zelené-modré vlnové délky. Ty se používají při sledování pěstování pšenice.  

Pro pěstitele pšenice jsou velmi užitečné letecké snímky o rozložení polí a stavu rostlin. 

Výzkumní pracovníci Mezinárodního střediska pro kukuřici a pšenici [13] zjistili,  

že v současné době drony slouží k užitečnému hodnocení genotypů při maximalizaci 

produktivity obilovin a ekonomických výhod pro zemědělce i komerční farmy. Pro tyto účely 

byl vyvinut speciální dron nazývaný Skywalker. [1] Skywalker je složitý dron vybavený 

pokročilými systémy řízení letu a počítači, které ho vedou k automatickému sledování 

naprogramovaných letových tras. Skywalker může být naprogramován tak, aby letěl  

nad každým genotypem kukuřice, který je předmětem zájmu, a těmi, kteří nabízejí vysoce 

kvalitní zrna s vyšší produktivitou. Drony jsou vybaveny multi-spektrálními zobrazovacími 

kamerami, zejména viditelnými, šířkami NIR a tepelného pásma. Stav vlhkosti půdy je zde 

posuzován pomocí šířky červeného pásma. Technologie tohoto dronu nejprve umožní 

nahromadit velké množství podrobných údajů o fenoménu kukuřice, pak může urychlit jejich 

dekódování pomocí vhodných počítačových programů. Tyto postupy nakonec vedou  

k systému podpory rozhodnutí a tím pomáhají zvýšit produktivitu kukuřice. Skywalker létá 

rychlostí až 45 km/h po dobu 45-60 minut, to znamená, že dokáže v krátkém čase pokrýt 

velmi obsáhlou oblast. [1] Tím mohou být získána přesná data o fenologii plodin. Největší 

výhodou je efektivní využití půdy, hnojiva a zavlažovací vody. Požadavek na hnojiva  

a pesticidy na kukuřici pěstovanou s asistencí technologií dronů je výrazně menší, než  

u tradičních agronomických metod. Skywalker může být také použit k identifikaci genotypů 

kukuřice, které odolávají účinku sucha lépe, než ostatní typy.  

 

4.6 Zemědělské drony - jejich budoucnost 

Drony jsou užitečné při leteckém dálkovém snímání a při výrobě digitálních snímků plodin. 

Zemědělcům nabízejí řadu výhod, a proto jsou stále více používané. [18] Drony se mohou 

dostat do téměř všech agrárních regionů. Získané snímky, především blízkého charakteru, 

jsou velmi užitečné pro společnosti, které předepisují zemědělské činnosti. Vysoké rozlišení 

a podrobné informace o stupních růstu plodin, obsahu chlorofylu, stavu NDVI a stavu vody 

jsou pro farmáře stěžejní vlastnosti při jejich nákupu. [18] Jejich využití je upřednostňovaná, 

jelikož pomáhá sledovat růst a vývoj plodin a odstraňuje lidskou práci. Drony jsou vhodné  

pro použití v zemědělských podnicích, které se specializují na obilniny, jako je pšenice, 

kukuřice, nebo jiné plodiny. [1] Drony jsou vhodné k použití v zemědělských podnicích, které 

se specializují na obilniny, jako je pšenice, kukuřice nebo jiné plodiny. Drony snižují náklady 

na práci a zároveň zvyšují přesnost. Nabízejí digitální data pro provoz jiných pozemních 

zařízení, které jsou vedené daným softwarem. Očekává se, že drony budou mít v budoucnu 

větší poptávku. Je to způsobeno i tím, že mají několik výhod oproti satelitním snímkům. 

Drony jsou také stále oblíbenější u zemědělců, kteří obdělávají pastviny a provozují farmy 

pro chov dobytka. Velké pastviny s jednotlivými, nebo smíšenými druhy by mohly být 

pravidelně sledovány drony, kvůli růstu a stavu chlorofylu. [18] Drony také mohou být použity 
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k rozstřikování hnojiv na základě digitálních dat, dodaných do jejich počítačů. Na některých 

místech v Evropě existují farmy, kde se sledování stád skotu provádí pomocí dronů. Dronem 

odvozené snímky se používají ke sledování pohybů zvířat a jejich stravovacích návyků. [18] 

V jisté fázi se nachází i vývoje nových metod testování skladby vzduchu  

nad obhospodařovaným územím. Drony by mohly být použity k detekci některých nemocí 

plodin. Jako například, že je možné monitorovat patogen plísní a jiných parazitů.  

To umožňuje zemědělcům posuzovat pohyb a vývoj těchto chorob a na základě toho, lze 

připravit ochranná opatření. Pokud se plodina nachází poblíž průmyslových zón, je možné 

další technikou posuzovat hutnost smogu, prach a chemické toxické látky, které se nacházejí 

v atmosféře nad plodinou. [9] Existuje tedy mnoho dalších organizmů v atmosféře, které by 

mohly být studovány a zároveň proti nim přijaty kontrolní opatření. Drony se používají kromě 

leteckého sledování parazitů rostlin, také k aplikaci fungicidů a pesticidů s proměnlivým 

dávkováním. [9] To je založené na digitálních datech dodaných do jejich počítačů, nebo 

odkazem na satelitní snímky. Drony jsou tedy skutečně potenciálně velmi důležité 

zemědělské pomůcky. Mohly by způsobit revoluci v metodách kontroly onemocnění plodin  

a rostlin. [18] 

V současné době existuje několik začínajících společností, které vyrábějí drony různých 

konstrukcí a schopností, které se hodí pro vyhledávání plodin i postřiky s proměnlivou 

rychlostí. Společnost Trimble Croporation, vyrábějící tyto letouny, uvádí, že se drony staly 

součástí zemědělských prací jednotlivých podniků a obecných činností souvisejících se 

zemědělstvím. Dá se tedy očekávat, že jejich rozmach bude pokračovat. [18] Mají potenciál 

změnit zemědělský trend. Drony můžou zredukovat využití zemědělské práce  

pro vyhledávání, postřikování a mapování plodin na poli. Navíc pomáhají vytvářet nová 

pracovních míst v oblasti IT. Farmáři potřebují umět samy používat drony a dešifrovací mapy 

pomocí vhodného softwaru. To je další nezanedbatelný důvod, jak použití dronů 

v zemědělství ovlivňuje ekonomiku daného území. [2] 

Z ekonomického pohledu je prokázáno, že se zemědělci rychle učí metodám, které snižují 

vstupy i náklady. Existuje několik způsobů, jak získat výhody při používání dronů během 

monitorování rostlinné výroby. Výhody, které plynou z používání dronů, lze často přisoudit 

velmi přesným technikám. [2] Odvozené snímky se používají při vytváření řídících zón  

a digitální data jsou přijímána a zpracovávána technikami s proměnlivou rychlostí. Tyto 

aspekty omezují potřebu vstupů, jako jsou hnojiva, pesticidy a spotřeba vody. Problémem 

může být zatím nedokonalá legislativa, při držení a používání dronů. Zemědělci mohou 

používat drony jako vlastní soukromá zemědělská zařízení uvnitř svých farem.  

Z dlouhodobého hlediska je však třeba vyřešit otázky, týkající se soukromí, veřejného zájmu 

a autorských práv. Ve světě roste poptávka po dronech, která zatím mnohonásobně 

převyšuje možnost nabídky. Dá se ale předpokládat, že i firem zabývajících se výrobou 

zemědělských dronů, bude přibývat. [8]  

Konstrukce dronů obsahuje převážně kovy a různé druhy plastů. Lze mít materiál, který 

podléhá zkáze a je šetrný k životnímu prostředí. Vyrábějí se drony s dřevěnými křídly, 

čepelemi a i těly ze dřeva. To je velmi vhodný materiál, především kvůli své lehkosti  

a rozložitelnosti v přírodě, jelikož dřevěné konstrukce vybavené lehkými kamerami (nebo 

snímači) by mohly být po případném pádu dronu porušeny. Kamery by mohly být odstraněny 

a znovu použity tím, že budou namontovány na novou konstrukci letounu. Tímto způsobem 
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zůstávají kamery a počítačové vybavení neporušené, ale křídla a trup mohou být vyřazeny  

z provozu. 

Problémem je, že mohou narušit, nebo proniknout do vzdušného prostoru jiných farem. 

Mohou být rovněž použity k provádění nežádoucího sledování nad zemědělskými  

i soukromými územími. Příliš mnoho dronů létajících různými směry s nepravidelnou 

rychlostí může být velmi problematické. [2] Několik dalších problémů spočívá v tom, že při 

postřiku plodin pesticidy a jinými chemickými látkami může dojít vlivem povětrnostních 

podmínek k přemístění chemikálií do jiných hospodářství, nebo plodin. Zemědělci, kteří létají 

nad svými plodinami, mohou pravidelně překročovat a narušovat soukromí v blízkých 

zemědělských podnicích. [17] Existuje mnoho otázek ohledně jejich používání, které budou 

muset být v budoucnosti konkrétně specifikovány. Regulace a pravidla pro používání dronů, 

ať už k zemědělským, či soukromým činnostem se teprve připravují. V budoucnu bude mít 

každý národ své vlastní předpisy a pravidla k jejich použití. [2] Je důležité si uvědomit,  

že drony vyžadují perfektní technické zázemí, obsluhu a pravidla. Je tedy zapotřebí, aby byl 

každý uživatel řádně vyškolen a seznámen se všemi aspekty práce s drony. Bez těchto 

parametrů nelze využívat jejich technologii bezpečně, přesně, spolehlivě a efektivně. [2] 
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5 Zemědělský satelitní monitoring 

Satelitně podporované monitorování a zobrazování je vhodné, pokud časovost není příliš 

důležitá. Rutinní, či periodické sledování satelitů jednou týdně, nebo měsíčně je nákladově 

efektivní a pokrývá rozsáhlou oblast v agrární zóně. Satelitní agentura řídí časování  

a rozlišení snímků. Satelitní snímky mohou být archivovány v digitalizovaných formátech  

a mohou být kdykoli načteny. Letecké snímky s použitím letadel jsou dalším způsobem 

sledování hospodářství a plodin. Zemědělci mohou používat malé letadla, jako je Cessna. 

Obrázky jsou poměrně ostřejší a mají vyšší rozlišení v porovnání se satelitními snímky.  

V současnosti jsou Drony nebo UAV stále používanější při práci na farmách. Používají se  

k monitorování plodin v krátkých intervalech a získávání detailních snímků s vysokým 

rozlišením v celých plochách pokrytých plodinou. Dají se snadno obstarat a následně 

spravovat. Ústředním bodem této kapitoly je tedy monitorování zemědělských činností  

v rámci rozrůstání plodin nebo vlastní hospodářství využívající technologie družic. Sledování 

družicově řízených plodin bylo zpočátku umožněno pouze několika družicovými agenturami, 

ale v posledních letech je kladen větší důraz na zemědělské aplikace družicové techniky.  

To je možné, díky dostupnosti několika družic, které vyvinuly různé národy nebo soukromé 

společnosti. [17] Proto se v mnoha agrárních oblastech stalo použití družicového řízení půdy 

a monitorováním plodin zcela běžné. Satelity skutečně poskytují novou, jednodušší  

a přesnější analýzu událostí týkajících se pěstování plodin na farmách. V současné době 

nabízí několik vládních agentur a soukromých firem dodávky satelitních snímků získaných 

pomocí spektrálních pásem s různými rozlišením. Pomáhají zemědělcům i v odlehlých 

oblastech, aby pomohly posoudit růst plodin, použití hnojiva a zavlažování. V některých 

regionech jsou satelitní snímky periodicky zasílány farmářům prostřednictvím internetu,  

aby mohli analyzovat digitální data pomocí několika počítačových systémů pro podporu 

rozhodování a následně přijmout vhodná agronomická opatření. Například společnost 

"Savepi", se sídlem ve Francii, poskytuje satelitní údaje týkající se sledování povrchu půdy  

a postupu plodin ve velkých farmách. [17] Tyto společnosti nabízejí své údaje,  

pět až desetkrát za sezónu, přímo manažerům zemědělských podniků. Odběratel těchto dat 

obdrží od agentury barevný kód. Tyto barvy jsou vlastně odvozeny po detailní analýze 

digitálních dat pomocí několika počítačových programů, které nabízejí špičkové technologie 

v oblasti správy půdy, hnojiv, vody a pesticidů v daném období. Data upozorňují farmáře  

na včasné nejlepší možnosti. V celosvětovém měřítku je Francie v současné době brána 

jako lídr v oblasti služeb satelitních snímků. [17] Podle společnosti Inforatta, ve Francii, 

monitoruje většinu zemědělské půdy pomocí satelitních snímků a dalších technik dohledu. 

Vědci v zemědělských agenturách v Toulouse předpovídají, že poptávka po satelitních 

snímcích a dobře hodnocených službách poroste, jakmile se zvýší povětrnostní klima. 

Zemědělci, kteří revidovali své výnosové cíle směrem nahoru, budou potřebovat větší 

pružnost a přesné předpisy rychle, aby se přizpůsobili změnám v parametrech životního 

prostředí. Zemědělci nemusí být schopni spoléhat se na zdlouhavé, časově náročné analýzy 

půdy a rostlin, aby mohly investovat do hnojiva a dalších vstupů. Místo toho je preferováno 

neustálé sledování a všestrannost při řízení plodin. V několika dalších evropských regionech, 

jako jsou Německo a Španělsko, satelitní snímky pomohly při rozhodování o úrokových 

úvěrech a pojištění. Například "RapidEye" nabízí podrobné údaje o zemědělských 

pojišťovnách. [17] Nabízí také prognózy hmotného výnosu. Jsou zde podrobněji analyzovány 

zemědělské katastrofy, jako jsou sucho nebo povodně a na základě těchto předpokladů 

mohou společnosti poskytovat zemědělcům vhodné půjčky. Dochází tedy k tomu,  
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že prognóza zemědělských výnosů pomocí družicových snímků je stále používanější  

v Severní Americe i Evropě. Satelitní sledování a služby GPS jsou také nezbytné pro přijetí 

přesných technik v přesném zemědělství. Družicové společnosti opět pomáhají zemědělcům 

ve vedení traktorů, postřikovacích zařízení a kombajnů tím, že poskytují odpovídající údaje  

o družicích a vytváří jim podporu.  

Satelitní snímky zemědělci používají, aby monitorovali a odhadovali sezónu nebo počáteční 

výměru plodin. Například Americké ministerstvo zemědělství využívá satelitní snímky  

k doplnění údajů o výměře plodin shromážděných specialisty na jednotlivých farmách. 

Národní zemědělská statistika se pravidelně modernizuje pomocí technik sledování plodin, 

aby se zlepšila přesnost při posuzování kolísání v oblastech produkce plodin. Je také 

monitorováno rozšíření a zmenšování plochy u konkrétních druhů plodin a jejich genotypů. 

Pomocí satelitních snímků lze sledovat šíření pěstování různých druhů plodin, několik 

specifických genotypů, techniky hospodaření s půdou, systémy zásobování vodou, nebo 

využití hnojiv. Existují situace, kdy jsou výnosy plodin a s tím související údaje získané  

ze satelitů nedostatečné v přesnosti, nebo užitečnosti. Satelitní snímky mají uplatnění  

v odhadu roční produktivity a efektivnosti využívání půdy. [3] 

Satelitní snímky se v nemalé míře používají ke sledování změn a postupu počasí. Slouží  

k shromažďování prostorových a časových změn parametrů počasí na poli, nebo agrárním 

sektoru. Snímky o topografii a změnách počasí umožňují modelování a přípravu map pomocí 

datových souborů. Takové mapy jsou užitečné při sledování vlivu změny klimatu a poměrně 

rychle pomáhají zemědělcům s aktuálními geo-prostorovými informacemi. Mezi spoustu 

dalších aplikací těchto snímků patří sledování změn krajiny, modely využívání půdy  

v agrárních sektorech, povrchová klimatologie při produkci rostlin a změn v hydrologii. Velmi 

užitečné je zobrazení účinků klimatických změn, rozsah přírodních katastrof, jako jsou 

povodně, eroze, sucho apod. Pokud jsou tyto informace získávány pravidelně a ve vhodném 

časovém předstihu, je možné předcházet vážným následkům a zničení úrody a je možné 

vytvořit ochranná opatřen. Satelitní snímky by mohly být také použity k posouzení změn  

v biologické rozmanitosti rostlin zavedením snímače s vysokým rozlišením (high-resolution 

sensor). [3] 

Zemědělské plochy jsou náchylné k různým druhům onemocnění, ty se mohou vyskytovat  

v malých částech, nebo se mohou šířit do velkých oblastí, až dosáhnou rozměrů epidemie. 

Zemědělci musí být obzvláště opatrní, pokud jde o rychlé šíření a ničivé nemoci, které 

postihují jejich plodiny a produkty. Satelitní sledování zemědělských ploch je proto 

nejvhodnější. Pravidelná analýza satelitních snímků pomáhá při potlačení onemocnění 

rostlin, nebo při napadení hmyzem, a to právě v raných fázích hrozící epidemie. Satelitní 

monitorování šíření chorob a hmyzu může být dosaženo přípravou rozvrhu postřiků, 

založených na základě dat získaných z družic. Mohli by být také použity přesné spreje, ty 

zároveň pomáhají snížit spotřebu pesticidů. 

Travnaté porosty mohou být monitorovány pomocí satelitních snímků. K dispozici jsou 

senzory a počítačový software, který identifikují plevel a druhy plodin pomocí spektrálních 

podpisů. Detekce plevele, nebo jejích skvrn mezi plodinami vytváří snímky s vysokým 

rozlišením. Přesné techniky v zemědělství mohou být přijaty pomocí digitálních dat  

ze satelitu ke sledování a kontrole plevele. To umožňuje zemědělcům přesně řídit herbicidy  

v dostatečném množství pro kontrolu plevele. 
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Satelitní snímky se také používají k detekci a sledování několika geofyzikálních procesů, 

které ovlivňují oblasti pěstování, jejich expanzi a produktivitu. Eroze půdy je závažnou 

přírodní chorobou, která omezuje zemědělskou oblast. Eroze zhoršuje kvalitu a plodnost 

půdy a tím zapříčiňuje snížení produktivity zemědělských podniků. Je to ale běžný jev, který 

lze sledovat a zobrazovat pomocí satelitů. Satelitní snímky a předpovědi počasí by mohly být 

použity k předpovědi rozsahu eroze půdy, načež tím může ovlivnit produkci po celou sezónu. 

Toto monitorování pomáhá zemědělcům, předpovědět sílu eroze půdy a mají tedy možnost, 

přijmout nápravná opatření. [2] 

Satelitní snímky mají také uplatnění při posuzování zdrojů půdní vlhkosti ve velkém měřítku. 

Půda zadržuje ve srovnání s oceány pouze malou část celkového globálního vodního zdroje, 

ale hraje zásadní roli v řízení globálního vodního cyklu, hustoty a rozložení vegetace. 

Zemědělské plodiny jsou nesmírně závislé obsahu půdní vody. [2] Satelitní snímky a odhady 

půdní vody jsou užitečné, jak v místech s hustším obsahem, tak i na místech téměř bez 

obsahu půdní vody.  

Tato využití snímkování ze satelitů jsou velmi užitečná a nápomocná při jakékoli zemědělské 

činnosti. Pomáhá zvýšit efektivitu, spolehlivost, kvalitu a přesnost práce a snižuje podíl lidské 

práce i časovou náročnost všech procesů. 

 

5.1 Satelitně podporované mapování zemědělských zón 

Satelitní mapování agrárních zón je především využitelné díky získávání obrazů z kamery  

a vkládání měřítka. Při využití satelitních snímků a digitalizovaných údajů pro posuzování 

výnosu plodin a mapování plodin v dané oblasti, je důležité dávat si pozor na kolísání 

spektrálních podpisů plodin, přírodní vegetace a plevele. Spektrální podpisy druhů plodin 

nebo dokonce genotypy určitého druhu nejsou konstantní. Satelitní klasifikace plodinových 

zón a druhů plodin je založena na emisích, nebo odrážení energie. Tyto spektrální emise se 

odlišují a tak, se používají ke klasifikaci rostlin na zemi. Spektrální podpis plodin se mění 

podle vlnové délky senzorů použitých na družicích. Je dáno že, o celou sezónu, kdy plodiny 

rostou od počátečních sazenic přes vegetativní fázi, až po reprodukční fázi, se špičkové 

spektrální podpisy liší. Spektrální podpisy zdravých, nemocí postižených plodin, nebo plodiny 

pod stresem jsou touto technikou rozlišitelné. Existuje spousta situací, které mohou 

spektrální vyzařování plodin pozměnit. Pokud se v dané zóně vyskytuje vysoká hustota 

plodin a plevelů, je možné, že data budou ovlivněna následkem nechtěného růstu plevele. 

Dále, pokud se spektrální měření provádí okamžitě po dešti, mohou výsledky vykazovat jiné 

hodnoty než, před deštěm. Při studiu satelitních snímků a digitálních dat by proto měla být 

věnována náležitá pozornost tomu, aby bylo přesně dešifrováno měření odrazivosti plodin. 

Je zapotřebí provést kalibraci různých faktorů, které ovlivňují spektrální podpisy [1]  

při přípravě mapování. V současnosti se satelitní snímky používají k posouzení pokroku  

při výsadbě a šíření kukuřičných polí v Číně. Roční výnos kukuřice se zde odhaduje pomocí 

satelitních snímků. Existují metody, které umožňují identifikovat převažující plodiny. 

Například zóny produkce kukuřice, které zobrazují širokou škálu vegetace, by mohly 

pomáhat při klasifikaci a mapování půdy jako například "Úplný výskyt kukuřice", "Převážný 

výskyt kukuřice" nebo "Menšinový výskyt kukuřice". [11] A například v Severní Americe je 

rutinní 3D laserové skenování zobrazující elevaci (tj. výškové rozvržení), sledování vlastností 

a růst plodin pomocí hyper-spektrálních snímků. [11] 
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Jak bylo uvedeno výše, satelitní snímky jsou dobrou možností sledování zemědělských 

plodin, mapování jejich rozměrů, míry šíření a produktivity. Základní požadavek však spočívá 

v tom, že použité spektrální pásma a rozlišení by měly být schopny rozlišit a identifikovat 

různé druhy plodin. Obrázky by měly poskytnout přesný odhad obhospodařovaného území  

a jeho kolísání. Zemědělské monitorování a mapování již bylo vykonáváno pomocí různých 

satelitních systémů. Některé studie ukazují, že snímky s vysokým rozlišením získané pomocí 

družice SPOT 5 pomáhají při zaznamenávání plodin, jako jsou kukuřice, pšenice, čirok  

a cukrová třtina a mapují oblasti, které se vztahují ke každé z nich. [17] Snímky jsou 

pořizovány v rozlišení 20 a 10 megapixelů, a mají využití při studiích úrody a přidělování 

zdrojů. [17] V současnosti již není potřeba, aby se několik pracovníků pohybovalo po celém 

rozsáhlém sledovaném území. V této souvislosti tedy možno usoudit, že tyto aplikace satelitů 

do značné míry snižují podíl fyzické práce v zemědělských oblastech. 

Výše uvedené úvodní odstavce by měly objasnit, že satelity spolu s jejich příslušenstvím, 

jako jsou multispektrální senzory, termální snímky, počítačový software pro podporu 

rozhodování, pozemní roboti a konektivitu GPS, jsou všechny nastaveny tak,  

aby umožňovaly zemědělsky, fyzicky a ekonomicky jednodušší a efektivnější podnikání.  

 

5.2 Půdní senzory a mapování 

Senzory založené na elektronických obvodech a optice se používají při výrobě 

zemědělských plodin několika způsoby. Senzory by měly být během provozu velmi přesné  

a neporušené, protože jakákoli chyba se může dostat do řady jiných strojních operací 

prováděných v terénu. Poruchy senzorů mohou působit problémy pro řadu dalších činností 

na farmě. Data snímače jsou zásadní pro získání přesných úsudků pomocí řady programů 

počítačového softwaru. V současné době jsou senzory velmi časté v zemědělských 

zařízeních a používají se v sítích. Optimální přesnost a fungování každého snímače je proto 

nutné, aby nebyla ovlivněna celá síť. V současné době je většina zemědělských zařízení 

používaných v zemědělských podnicích ve vyspělých zemích spojena s několika různými 

typy snímačů. Snímače jsou namontovány na traktorech, které jsou rozmístěny k semenům 

rostlin, sprejují pesticidy a používají hnojiva. Například postřikovače kapalných hnojiv jsou 

opatřeny senzory, které nejdříve ověřují, zda je rostlina dostatečně zelená, nebo zda 

vyžaduje výživu. Snímače vlhkosti půdy patří k běžným přídavným zařízením přidávaný  

do zemědělských vozidel. Senzory s přídavnými zařízeními GPS pomáhají při přesném 

mapování změn různých vlastností půdy. Elektronické snímače se bezpochyby stávají 

běžnými nástroji na zemědělských farmách. Skutečné přesné postupy hospodaření závisí  

na přesném mapování a údaji o elevaci GPS-RTK. Určují přesné umístění vstupů na každém 

místě na farmě. [17] 

Snímání vlastností půdy a příprava digitálních map zobrazujících faktory úrodnosti je 

nepostradatelné pro přesné zemědělství. Postupy pro odběr vzorků půdy zprostředkované 

družicemi, kdy je každý vzorek označen pomocí souřadnic GPS, jsou stále využívanější 

v rozsáhlých zemědělských zónách. Myšlenkou je založit na digitalizovaných mapách zdroj 

živin s proměnlivou rychlostí a jejich další změny. Informace o vlastnostech půdy, jako jsou 

struktura, stav živin a pH jsou nejdůležitější faktory při aplikaci v přesném zemědělství. [17] 

Je zapotřebí vyvíjet a získávat digitální mapy vlastností půdy s vysokým rozlišením před 

zahájením zemědělských prací. Takové mapy mají zobrazovat alespoň variaci 
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nejdůležitějších faktorů, jako jsou úrodnost půdy a rozvoj vody a vegetace. Ale je důležité, 

aby toho bylo dosaženo snadněji a s nižšími náklady. Přijetí proximálních metod pro odhad 

vlastností půdy pomocí senzorů umístěných na vozidle vedeném GPS, kvůli chemické 

analýze půdy, je jedna z nejvyužitelnějších technik. Přijetí hyperspektrálních satelitních 

snímků pro zjištění fyzikálně-chemických změn půdy je něco, co je rychlé, snadné vybírat 

digitalizované mapy a přivádí datum aplikátorem s proměnlivou rychlostí. Satelitní snímky 

vyžadují pouze nízké náklady ve srovnání s UAV a pozemními vozidly. Omezení jsou taková, 

že změny v úrodnosti půdy mohou být rozmazané, nebo úplně nedetekovatelné. To nastává, 

pokud se jednotlivé oblasti vyskytují ve velmi malých vzdálenostech. V současné době 

existuje několik společností, které využívají tyto satelitní údaje o půdě a zajišťují zemědělcům 

kvalitně vymezené a podrobné mapy i s řídícími bloky. Vytvářejí půdní mapy, které zobrazují 

trojrozměrnou verzi topografie, strukturu půdy, kapacitu zadržování vlhkosti, distribuci  

makroživin a slanost půdy. Tyto půdní mapy mají zásadní význam pro rozhodování  

o hospodaření, týkající se vstupů hnojiv, zavlažování a sklizně. [17] 

 

5.3 Satelitní a zemědělské podniky - budoucnost 

Satelity jsou používány k šíření nejnovějších informací o postupech řízení půdy a plodin. 

Satelitní snímky zemědělských oblastí, přírodních zdrojů a vlivů na životní prostředí byly 

zpřístupněny všem zemědělským společnostem. Satelitní snímky jsou v současné době 

nejvíce používány ke studiu variability produktivity plodin na poli nebo na jiném velkém 

území, např. v kraji, nebo v rámci velké agrární oblasti. Satelity zpracovávají data z řady 

snímačů a nabízejí snímky, které jsou vytvořeny pomocí různých vlnových pásem. [5]  

V posledních letech jsou zemědělci ochotni konzultovat soukromé zemědělské agentury, 

které dodávají satelitní snímky a včasné návody týkající se hnojiv, zavlažování a opatření 

proti škůdcům. Během aplikace přesného zemědělství jsou zemědělci obvykle požádáni, aby 

své farmy rozdělili na snadno spravovaná území. Ty bývají nazývány "řídícími zónami". 

Zemědělci se často snaží zmapovat několik aspektů dané oblasti, jako je typ půdy, fluktuace 

vlhkosti, variace plodnosti půdy, variace růstu plodin, hmyzí škůdce a šíření chorob. 

Jednotlivé "řídící zóny" jsou využitelnější a výhodnější pokud jsou založené na úzce 

souvisejících aspektech. [18] V současné době poskytují některé společnosti v oblasti 

prodeje poradenské služby, jako je tvorba marketingové zóny, tvořené pomocí vícevrstvých 

údajů. Takováto vícevrstvá digitální data mohou být použita u aplikátorů s proměnlivou 

rychlostí. Proto můžeme předpokládat, že satelitní snímky, vícevrstvé terénní mapy  

a satelitní zařízení VRT převezmou velkou část klíčové zemědělské činnosti.  

V nejjednodušší formě se mohou zemědělci často rozhodnout používat vícevrstvé pole nebo 

digitální údaje zobrazující typ půdy, změny plodnosti půdy související s jejím složením. Mapy 

o výdělku a výnosu z plodin patří mezi oblíbené metody, které jsou závislé na technikách 

vytváření satelitních snímků. [18] Ty se v současné době často používají ke studiu vlivů 

změny klimatu na obrovské agrární celky. Takové snímky pomáhají zemědělským 

agenturám poskytovat přesné a spolehlivé informace o porostu v daných oblastech. Takové 

agrární zóny, které praktikují strategii produkce plodin po dešti, budou mít potřebu sledovat 

satelitní snímky daleko častěji v období dešťů, kvůli důvodům, jako jsou stále plodiny, 

rozložení vlhkosti půdy, eroze půdy, záplavy atd. Satelitní snímky pomocí hyperspektrálních 

senzorů umožňují zemědělcům získat informace o napadení hmyzími škůdci nebo 

nemocemi. Pravidelné snímky naznačují rychlost progrese šíření onemocnění i škůdců.  
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To pomáhá přijmout nápravná opatření předtím, než se choroba stane definitivní. Speciální 

drony a senzory se satelitními snímky mohou značně pomoci při vytváření velkého cíleného 

postřiku pro potlačení onemocnění a epidemií. Satelitní snímky bývají použity jako nástroj  

při informování státních agentur o rozsahu a intenzitě chorob půdy, jako je slanost, alkalita, 

eroze, účinky kyselých dešťů apod. [9] 

Satelitní snímky a využívání digitálních dat pro použití dalšími chytrými stroji je důležitým 

aspektem výzkumu a vývoje chytrých technik v moderním zemědělství. Téměř každý aspekt 

provozu v terénu, až po sklizeň obilí kombajny, vyžaduje pečlivou a správnou navigaci  

v terénu. Robotické vozidlo bude muset překonat překážky a řídit se přímými úkoly, jako je 

vytrhávání plevele, aplikace hnojiv, aplikace pesticidů nebo sklizeň. Senzory, které detekují 

povrchovou topografii, jsou v praxi nejvíce zásadní. Snímky pořízené družicí nebo dronem 

mohou poskytnout 3D pohled na pole, na kterém se pracuje s použitím GPS souřadnic. [1] 

Je zapotřebí investovat do výzkumu 3D snímků a způsobu, jakým je software využívá  

s velkou přesností v zemědělských oblastech. 3D vize je v terénu nezbytná při spoustě 

technik opracování pole, například pomocí robotického (naprogramovatelného) dávkovače. 

[5] Interferenční satelitní signály jsou tedy pro roboty na zemi nezbytné. A to je skutečný 

klíčový aspekt přesného zemědělství. Současně musejí být používány metody přípravy půdy, 

které nevytvářejí ani nezanechávají rozrytou půdu a překážky, které by mohly ovlivnit volný 

pohyb robotů a jiné techniky. Tyto parametry musejí být brány v potaz. Satelitní snímky 

nemusí poskytovat podrobnější informace. Snímače namontované na pozemních robotech 

nebo vozidlech mají lepší výkon a nabízejí snímky s vysokým rozlišením. Detekce polohy 

ovoce a jeho velikosti i barvy (dozrávání) vyžaduje dokonalé 3D snímky, takže je potřeba, 

aby se vozidla rychle pohybovala. [1] Snímače namontované na pozemních vozidlech mají 

tedy lepší výkon, než satelitní snímky. Je to způsob jak lze jednoduše a spolehlivě 

lokalizovat i zemědělské plody ve svazcích a větších seskupeních. Rychlá 3D detekce je 

tedy v zemědělství nezbytná. 
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6 Problémy s obrazem a jejich řešení 

Z dat získaných snímkováním ze satelitů, dronů nebo jiných druhů letounů vznikají snímky, 

které se různí svou kvalitou. Aby tyto snímky mohly být efektivně využívány a zpracovány, 

potřebují být upravovány v závislosti na konkrétní vadě daného snímku. 

V následující části jsem blíže specifikoval problematiku nepřesnosti obrazu a několik 

způsobů jejich opravy, která je nezbytná při přesné i efektivní lokalizaci a zjišťování členitosti 

terénu v přesném zemědělství. 

 

6.1 Problémy s obrazem 

Při vytváření snímků jsou senzory namontované na bezpilotní letadlo (UAV), letadlo nebo 

družice ovlivněny různými nevyhnutelnými faktory (např. Polohou a dynamickým stavem 

zařízení, topografický profil a rotace země), které vedou ke geometricky zkresleným 

obrazům. Z čehož vyplývají obrazy neodpovídající umístění pozemních objektů. Oprava 

geometricky zkresleného obrazu (běžně nazývaná "orto-rektifikace") je prvním  

a nejdůležitějším krokem předtím, než mohou být obrazové snímky snímány pro smysluplné 

interpretace a analýzy. [8] Jakmile obrázky přesně reprezentují geografické polohy, mohou 

být použity pro zjišťování plodin. Obrázek č. 2 poskytuje porovnání zkreslení  

v nezpracovaném obrazu a opraveného obrázku pořízeného z letadla s posádkou.  

 

Obr. č. 2. - Surový, neupravený letecký obraz získaný z letadla s posádkou (a) a geometricky 

rektifikovaný obraz (b). (Zdroj: https://ohioline.osu.edu/factsheet/fabe-55411)  

 

Pozemní kontrolní body (GCP) se běžně používají pro orto-opravu obrazů a jako kontrolní 

body pro validaci a hodnocení kvality orto-rektifikovaných obrazů. Přístup k orto-rektifikačním 

obrazům zahrnuje manuální podávání informací souvisejících s kamerovým systémem  

                                                           
1 Poznámka: červené kruhy vlevo znázorňují nesouosost mezi neupravenými a existujícími orto-rektifikovanými 

obrázky. 
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(např. Zkreslení čočky, ohnisková vzdálenost), nadmořskou výšku senzoru a elevaci terénu 

do složitých rovnic, které vytvářejí matematické vztahy mezi snímačem, obrazem a cílem  

na povrchu. V situacích, kdy tyto informace nejsou k dispozici, ale dříve existují  

orto-rektifikované obrazy, může být orto-náprava provedena manuálním zjištěním GCP  

v orto-rektifikovaných snímcích a jejich vztahem k ekvivalentním bodům ve zkresleném 

obrazu. To se provádí pomocí komerčních softwarových balíčků (např. ERDAS Imagine, 

ENVI nebo ArcGIS). [8] Při používání tohoto přístupu je důležité vybrat si GCP, které jsou 

snadno rozpoznatelné, jako třeba silniční křižovatky nebo jiné výrazné orientační body.  

Při absenci snadno identifikovatelných GCP v obraze, což může nastat, pokud je prostorové 

pokrytí obrazu omezeno pouze na pole. V takovém případě jsou v dané oblasti vytvořeny 

GCP před provedením snímků. Obrazy jsou geometricky korigovány měřením geografických 

souřadnic pomocí GPS a souvisejícími souřadnicemi GCP, které se na snímcích 

zobrazují. Pokud tato korekce zahrnuje výběr několika GCP, může to způsobit určité 

"roztažení" některých pixelů. Toto protahování snižuje prostorovou přesnost. 

V praxi jsou nově používány techniky automatizace orto-rektifikačního procesu. To se 

provádí pomocí GPS a technologie inerciální měřící jednotky (IMU), která se používá  

k manévrování. Přestože, dochází k určitému posunu při automatizaci procesu  

orto-rektifikace, tato technika je omezena pouze na snímání z UAV. Tato technika je 

nepoužitelná při snímkování ze satelitů nebo letadel s posádkou. Klíčovým faktorem 

automatizovaných orto-rektifikačních procesů u UAV, jsou vysoká překrytí (přibližně  

80 % čelního překrytí a 60 % překrytí stran) mezi snímky pořízenými UAV a palubního GPS. 

Zjišťují se tedy podrobná data popisující kameru z hlediska polohy (šířka a délka)  

a parametry (velikost snímače, rozlišení pixelů a ohnisková vzdálenost). [8] 

 

6.2 Rozlišení obrazu 

Existují čtyři typy rozlišení v dálkovém snímání, které je třeba vzít v úvahu při analýze 

snímků. Jedná se o prostorové, časové, spektrální a radiometrické. Mezi těmito typy rozlišení 

jsou prostorové a spektrální, zvláště významné, protože ovlivňují schopnost extrahovat 

detailní informace z obrazu.  

 

6.2.1 Prostorové rozlišení 

Prostorové rozlišení, pokud odkazuje na velikost pixelů, určuje velikost nejmenších 

identifikovatelných prvků v obraze. S obrazem s vysokým prostorovým rozlišením lze 

detekovat malé objekty, které naopak zobrazují detaily. Naopak s nízkým prostorovým 

rozlišením je velikost pixelu vysoká. Více funkcí je reprezentováno jedním pixelem a je velmi 

obtížné oddělit jednu funkci od jiné. Obrázky s vyšším prostorovým rozlišením poskytují 

podrobnější informace, které ilustrují vyšší variabilitu pole v oblasti intenzity nebo zdraví 

plodin, než snímek s nízkým prostorovým rozlišením. Na obrázku č. 3 je vyznačena 

vegetační mapa s malým prostorovým rozlišením (a), která má velikost pixelu 10 metrů  

a mapa s vysokým rozlišením (b), která má velikost pixelu 0,25 metru. 
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a) b)  

Obr. č. 3 - Mapy vegetačního indexu shromážděné ve dvou různých prostorových rozlišení.  

Zdroj: https://ohioline.osu.edu/factsheet/fabe-5541 

 

Velikost pixelů je určena vzdáleností mezi místem umístěním snímače a zobrazovaným 

cílem (tj. Nadmořská výška), úhlem pohledu a zorným polem snímače. Obrazy pořízené 

z letadel s posádkou nebo UAV mají obvykle vyšší prostorové rozlišení než satelitní snímky, 

a to vzhledem k jejich podstatně nižším nadmořským výškám.  

U letounů s posádkou a UAV je méně stabilní poloha kamery. Výsledkem je variabilní 

prostorové rozlišení z jednoho obrazu na druhý podél stejného letového plánu.  

Pro smysluplné porovnání obrazů v různých časových obdobích a geografických místech je 

třeba převést obrazy na podobné prostorové rozlišení. Proces konverze obrazu s jinou 

velikostí pixelu než původní rozlišení se nazývá změna měřítka. 

 

6.2.2 Spektrální rozlišení 

Spektrální rozlišení znamená schopnost čidla diferencovat intervaly vlnových délek  

v elektromagnetickém spektru. To je hlavní faktor, který rozlišuje multispektrální obrazy  

od hyperspektrálního obrazu. Ve srovnání s multispektrálními snímky, které se zabývají 

menšími pásmy, se hyperspektrální snímky zabývají tisíci intervaly jemných vlnových délek, 

které nám poskytují podrobné informace. Různé vlastnosti a detaily v obraze mohou být 

často rozlišovány porovnáním jejich reakcí v rozsahu vlnové délky. Senzory s vysokým 

spektrálním rozlišením jsou užitečné při rozlišování vlastností, které často nejsou snadno 

detekovatelné senzory s širokými rozsahy vlnových délek.  

Přestože hyperspektrální obrazy nabízejí další možnosti pro zachycení variability  

v podmínkách půdy a pěstování plodin v zemědělských sektorech, existují omezení spojená 

s jejich použitím, včetně vysokých nákladů na daný snímač. Další komplikací jsou požadavky 

na vysokou paměť, kvůli náročnosti snímků a složitosti spojené se zpracováním obrazu.  

Při výběru spektrálního snímače pro rozhodování v zemědělství by měly být přínosy použití 

hyperspektrálních obrazů zváženy oproti očekávaným nákladům. 

 

6.2.3 Časové rozlišení 

Časové rozlišení znamená frekvenci, při níž jsou snímky shromažďovány ve stejné oblasti 

(např. Pole). Snímky z letadel a UAV mohou mít vyšší časové rozlišení než satelitní snímky 

díky flexibilitě při plánování letových plánů (oproti pevným cyklům opětovného návštěvnosti 
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družic). Při využívání dálkového snímání v zemědělství v průběhu celé sezóny je důležité, 

aby byly snímky získávány v častých intervalech. Tyto údaje jsou nezbytné pro aplikace živin 

a plánování zavlažování, jelikož je možné takto odhalit případný stres výživy a vody  

v průběhu sezóny. Včasné sledování plodinových signálů prostřednictvím snímků v kritických 

fázích růstu pomáhá zemědělcům najít potenciální oblasti problémů a formulovat strategie 

řízení.  

 

6.2.4 Radiometrické rozlišení 

Radiometrické rozlišení odráží schopnost snímače identifikovat nebo rozlišovat velmi malé 

rozdíly v odražené nebo emitované energii. Vlastní radiometrické rozlišení snímaného 

systému závisí na poměru signálu k šumu detektoru. Při snímání na dálku jsou data 

digitalizována a zaznamenána jako kladné digitální číslo (DN), které se mění od nuly  

až po zvolený výkon. Maximální počet úrovní jasu v obraze závisí na počtu bitů použitých 

snímačem pro zobrazení spektrálních informací (platí, že 2 bit = 4 úrovně;  

4 bit = 16 úrovní,…). [8] Čím vyšší je radiometrické rozlišení, tím lze citlivěji detekovat detaily 

zobrazené na obrázcích, jak je znázorněno v obrázku č. 4. 

a)  b)  

Obr. č. 4 – Snímky rozdílné radiometrickým rozlišením a) 2bitové a b) 16bitové  

Zdroj: https://crisp.nus.edu.sg/~research/tutorial/image.htm 

6.3 Kvalita spektrálních informací 

Spektrální informace získané snímači na palubě družic nebo letadel jsou ovlivňovány 

různými faktory, jako je atmosférická absorpce, rozptyl, geometrie osvětlení snímače a cíle  

a kalibrace senzorů, které se časem mění. Výsledkem je, že spektrální data získaná snímači 

se neshodují s odrážejícími nebo emitovanými daty z pozemních objektů. 

Přestože spektrální hodnoty zaznamenané snímačem jsou úměrné vzestupnému záření  

z objektů na zemi. Jsou tím vytvářeny obrazy specifické a nelze je přenášet. Jsou závislé  

na pozorovací geometrii snímače v okamžiku, kdy byly přesně pořízeny. Dále na umístění 

slunce, specifických povětrnostních podmínkách atd. K detekci skutečných změn  

v plodinových a půdních podmínkách, jenž vychází ze změn odrazivosti povrchu během více 

časových období, je nutné kalibrovat a opravit spektrální odrazivost obrazů. Tento proces se 

také nazývá "radiometrická kalibrace a korekce." Obrázky, které jsou radiometricky 

kalibrovány a opraveny, umožňují detekci časových změn stavu plodin a sledování kritických 
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období růstu plodin. Tato korekce také pomáhá zjistit, kde, kdy a jakou intenzitou došlo  

ke změnám. 

 

6.3.1 Radiometrická kalibrace a korekce 

Radiometrická kalibrace obrazu je proces, při němž jsou intenzity pixelů (tj. DN) převedeny 

na fyzický parametr (tj. Spektrální odrazivost), zatímco radiometrická korekce je proces 

vyloučení chyb v měření odrazivosti zavedených senzory, úhlem slunce, topografií  

a atmosférickými účinky, jako jsou absorpce a rozptyl. Spektrální odrazivost je 

standardizované měření, které vyjadřuje poměr odraženého záření k dopadajícímu záření 

(radiační záření). Tyto procesy pomáhají porovnávat spektrální data různých původů  

a poskytují měření fyzických parametrů.  

Při satelitních snímání existuje standardní pracovní postup pro tyto procesy, při nichž každý 

snímek obsahuje kalibrační a korekční koeficient, který se používá k převodu DN na záření  

a odrazivost. [1] Avšak u letounů s posádkou a UAV takové pracovní postupy neexistují. 

V současnosti uplatňuje většina postupů při snímání pomocí letadel nebo UAV velmi malé 

předzpracování obrazu nebo jednoduše použité surové hodnoty DN.  

Pro radiometrickou kalibraci leteckých snímků je v průběhu letu umístěn odrazový panel 

(někdy nazývaná "greyscale board") se známými hodnotami odrazivosti. Obrazy odrazového 

panelu jsou odebírány v poli před letem pomocí stejného senzoru umístěného  

na letadle. Tyto snímky se později používají pro úpravu barvy obrazu, což zlepšuje 

přesnost. Tento proces se často nazývá "vyvážení bílé".  

Pro radiometrickou korekci obrazů se používá metoda empirické linie, ve které je stanoven 

vztah mezi spektrální odrazivostí panelu a povrchu dané plodiny měřenými pomocí 

spektroradiometru a DN. [8] Vzhledem k tomu, že měření odrazivosti jsou citlivé na okolní 

podmínky, jako jsou oblačno versus jasno, větrné versus klidové období a úhel slunečního 

zenitu, je tedy vhodné provádět měření v čase kolem poledne s jasným nebem během 

nejklidnějšího období. [8] Nejpřesnější přístup k radiometrické korekci dat dálkového snímání 

vyžaduje nepřetržité měření světelného záření při jejich shromažďování. 
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Závěr 

Hlavním cílem práce bylo seskupit znalosti o použití moderních technologiích v oblasti 

přesného zemědělství. Vyzdvihnout podstatu této techniky a přiblížit principy jednotlivých 

funkcí. Zejména využití různých druhů snímkování a následného interpretování získaných 

dat ve prospěch farmářů nebo jiných zemědělských celků. Ukázat, že je přesné zemědělství 

účinné při snižování podílu lidské práce a zvyšování výnosů z pěstování plodin v kratším 

čase.  

Nejprve jsme byli seznámeni s pojmem přesné zemědělství a technikami spjatými s tímto 

fenoménem. Parametry zjišťovanými v přesném zemědělství a jejich interpretací. Byla 

vyzdvihnuta důležitost vytváření půdních map, které jsou užitečné v obrovském množství 

variací. Dále byly popsány senzory, které jsou základem k získání kvalitních a přesných dat. 

Byly mezi sebou porovnány parametry, kterými se od sebe jednotlivé druhy senzorů liší. Bylo 

tedy upřesněno, které druhy senzorů se lépe hodí k určitému použití. Dále jsem upřesnil 

využití nejvýznamnějších nosičů senzorů – satelitů, dronů a jiných letounů. Byly zkoumány 

přínosy těchto technologií a technik, ale i jejich negativní vlastnosti a jak se tyto problémy 

řeší. 

V praktické části jsem upozornil na kvalitativní rozdíly jednotlivých snímků pořízených drony, 

letouny nebo satelitním snímkováním. Pro úspěšné a kvalitní použití v přesném zemědělství 

je potřeba, aby všechna data společně kooperovala pro co nejdokonalejší využití v praxi. 

Snímky musejí být čitelné a existuje několik problémů při jejich vytváření. Na každý problém 

s obrazem lze nahlížet několika druhy rozlišení (prostorové, spektrální, časové  

a radiometrické). V praktické části navrhuji způsob nápravy těchto chyb a tím a tím je 

radiometrická kalibrace a korekce. Bez těchto úprav by snímky nemohly být vhodně 

interpretovány a jejich kooperace by nemohla fungovat. 

Kvalita snímků na dálku je ovlivňována různými faktory, včetně přijímače GPS integrovaného 

do snímačů, polohy snímače a úhlu pohledu, doby, kdy byly snímky pořízeny, a typu 

snímače používaného pro vytváření snímků. Vzhledem k tomu, že informační produkty, které 

jsou odvozeny z vysoce kvalitních snímků na dálku, poskytují potenciál ke zlepšení využití 

zemědělských vstupů a současně zvyšují účinnost zemědělských plodin a zemědělských 

produktů, při zpracování, analýze a interpretaci snímků. Je nutná pečlivá pozornost k výše 

uvedeným podrobnostem. Kvalitní snímky jsou nezbytné k zajištění správnosti odvozených 

informací. 

Tato práce může být použita jako bližší seznámení s moderními technikami v zemědělství, 

které jsou v České republice používány jen zřídka, ačkoli je jejich přínos pro ekonomiku  

i produktivitu ve výrobě značný. Je nevyhnutelné a žádoucí, že budoucnost zemědělské 

výroby spočívá v používání technologií využívajících satelitní techniku. 
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Seznam použitých zkratek 

 

2D  Dvourozměrný 

3D  Trojrozměrný 

CCD  Typ senzoru fotoaparátu (Charge-coupled device) 

CMOS  Doplňkový polovodič z oxidu kovu 

DN  Digitální hodnota 

EC  Elektrická vodivost 

GCP  Pozemní kontrolní body 

GIS  Geografický informační systém 

GPS  Globální polohový systém 

IFOV  Okamžité zorné pole 

IMU  inerciální měřící jednotka 

IR  Infračervené záření 

IT  Informační Technologie 

LIDAR  Metoda dálkového měření vzdálenosti 

NDVI  Normalizovaný diferenční vegetační index 

NIR  Blízká infračervená spektroskopie 

PA  Přesné zemědělství 

PMD  Fotonické směšovací zařízení 

SMAP  Typ satelitu (Soil Moisture Active Passive) 

ToF  Průletový analyzátor 

UAV  Bezpilotní letadlo 

UGV  Pozemní vozidlo 


