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Celkový ekonomický přínos dronů, tedy 
bezpilotních letounů, je ve všech průmyslo-
vých odvětvích významný – podle posled-
ních analýz odborníků dosáhl loni více než 
127 miliard dolarů. Mezi nejslibnější, rychle 
se rozvíjející oblasti patří zemědělství, kde 
mají drony velký potenciál pomoci řešit nad-
cházející hospodářské krize. S tím, že světo-
vá populace podle odhadů dosáhne do roku 
2050 devíti miliard lidí, experti očekávají, že 
ve stejném období vzroste spotřeba zeměděl-
ských produktů téměř o 70 %. Jenomže ex-
trémní povětrnostní jevy spojené s klimatic-
kou změnou rostou a vytvářejí překážky růs-
tu produktivity zemědělství.

Zemědělští výrobci proto musí přijmout 
revoluční strategie výroby potravin, zvýšit 
produktivitu a stanovit prioritu udržitelnosti. 
Drony jsou součástí řešení podložených spo-
luprací mezi vládami, technologickými ino-
vátory a průmyslem.

Technika dronů poskytne zemědělskému 
průmyslu špičkový nástroj v oblasti monito-
rování, plánování a strategií založených na 
shromažďování a zpracování dat v reálném 
čase. Během panelové diskuse na veletrhu 
Agritechnica (2019) odborníci odhadova-
li současný objem trhu pro užití dronů v ze-
mědělství na 27,6 miliardy eur. V blízké bu-
doucnosti se používání dronů v zemědělství 
zaměří na tyto úlohy během celého cyklu pěs-
tování plodin:

Analýza půdy a pole. Drony mohou být 
nápomocné na začátku plodinového cyklu. 
Umožňují vytvářet přesné mapy pro včas-
nou analýzu půdy, užitečné při plánování 
výsevu či výsadby. Následně analýza půdy 
pomocí dronů poskytuje data pro zavlažo-
vání a hnojení.

Výsev a výsadba. Výrobci příslušenství 
pro drony vytvořili zařízení pro výsev a vý-
sadbu, která dosahují míry využití 75 % a sni-
žují náklady na výsadbu o 85 %. Tato zaří-
zení nastřelují do půdy semena obalená ži-
vinami. Obal luskovitého tvaru poskytuje 
rostlině všechny živiny potřebné k udržení 
života při klíčení.

Postřik plodin. Zařízení pro měření vzdá-
lenosti s použitím ultrazvuku nebo lase-
rů (lidar) umožňují dronu upravovat výšku 
nad terénem často zvlněných polí a tak se 
vyhnout kolizím s terénem. Drony mohou 

Využití dronů v zemědělství

skenovat zem a aplikovat správné množství 
kapaliny, regulovat výšku nad zemí a pokrý-
vat vegetaci rovnoměrně postřikem. Výsled-
kem je zvýšená účinnost se snížením množ-
ství chemikálií pronikajících do podzem-
ních vod. Odborníci odhadují, že letecký 
postřik lze s pomocí dronů provést až pět-
krát rychleji než při použití tradičních po-
zemních strojů.

Monitorování stavu plodin. Velká pole 
a malá účinnost při pozemním monitorování 

stavu plodin společně vytvářejí největší pře-
kážku zvyšování efektivity v zemědělství. 
Problémy s monitorováním zhoršují nepřed-
vídatelné povětrnostní podmínky, které zvy-
šují riziko a náklady na pohyb v terénu. Dříve 
nabízely nejpokročilejší formu monitorování 
satelitní snímky. Ale byly tu nevýhody. Sním-
ky bylo nutné objednat předem, bylo možné 
je pořídit pouze jednou denně a byly nepřes-
né. Služby byly navíc mimořádně nákladné 
a kvalita obrázků závisela na počasí. Anima-
ce časových řad snímků získaných místo ze 
satelitu z dronu mohou ukázat přesný vývoj 
rostlin, odhalit problematická místa na poli 
a umožnit cílený zásah.

Zavlažování. Drony s multispektrálními 
nebo infračervenými senzory mohou iden-
tifikovat, které části pole jsou suché a vy-
žadují závlahu. Jakmile plodina roste, dro-
ny navíc umožňují výpočet vegetačního in-

dexu, který udává relativní hustotu a zdraví 
rostlin.

Posouzení zdravotního stavu. Je nezbytné 
posuzovat zdraví rostlin a zjišťovat bakteri-
ální nebo plísňové infekce. Skenováním po-
mocí viditelného i blízkého infračerveného 
světla mohou zařízení nesená dronem určit, 
které rostliny odrážejí jaké množství zelené-
ho světla a světla v pásmu NIR (NIR, near-
-infrared, jsou infračervené paprsky s vl-
novou délkou mezi 750 a 2 500 nm). Tyto 
informace mohou vytvářet multispektrál-
ní obrazy, které sledují změny v rostlinách 
a indikují jejich zdraví.

Drony ocení i sadaři a vinaři. Rychlá reak-
ce na choroby zjištěné prostřednictvím dronu 
v korunách stromů, kam sadař nevidí, může 
zachránit celý sad. Navíc, jakmile se objeví 
nemoc, mohou zemědělci přesněji aplikovat 
postřik a sledovat nápravná opatření. Tyto dvě 

možnosti zvyšují 
schopnost rostlin 
překonávat nemo-
ci. A při neúrodě 
bude zemědělec 
schopen efektiv-
něji dokumento-
vat ztráty pro po-
jistná plnění.

Mnohé z nabí-
zených typů vyu-
žití dronů jsou již 
v zemědělství po-
pulární. Rozsáhlé 
používání dronů 
v německém ze-
mědělství svěd-
čí o průkopnické 
roli tohoto odvět-
ví v adaptaci na 
digitalizaci země-

dělství, jak zjistila společná studie zveřejně-
ná v listopadu 2019 Německou zemědělskou 
federací (DBV) a Německou asociací infor-
mačních technologií (Bitkom).

Podle studie téměř každý desátý hospodář 
(9 %) během své činnosti drony už využívá.

Zejména větší zemědělské podniky s více 
než 100 ha půdy se s drony v praxi pravděpo-
dobně již setkaly. Z respondentů, kteří využí-
vali drony, necelá polovina používala vlastní 
techniku, zatímco o něco vyšší podíl využí-
val drony prostřednictvím externích dodava-
telů služeb, uvádí studie.

„V žádném jiném odvětví se drony nepou-
žívají s podobnou intenzitou jako v zeměděl-
ství,“ uvádí se v prohlášení výkonného ředite-
le společnosti Bitkom Bernharda Rohledera.

Průzkum, založený na reprezentativním 
vzorku 420 vedoucích pracovníků v země-
dělství, zjistil, že drony se nejčastěji použí-

Nejnovější technika umožňuje široké použití průmyslových dronů v mnoha průmys-
lových odvětvích včetně zemědělství. Malé a střední drony s nosností do 1 kg již dáv-
no nejsou novinkou a jejich využití s videokamerami je v poslední době velmi populár-
ní. Schopnosti navigace pomocí GPS a pořizování kvalitního videozáznamu zajistily pro 
menší drony možnost úspěšného využití k inspekci budov, elektrických vedení, mostů, ale 
i velkých ploch polí, sadů a lesů. Ale pro rozsáhlejší využití dronů v zemědělství je nutný 
vývoj v oblasti elektromotorů, baterií a navigační techniky, které dovolí dosáhnout vět-
ší nosnosti, nad 20 kg, bezpečné navigace a ovládání dronů v náročných podmínkách.

Obr. 1. Zemědělství je jedním z oborů, kde se drony již využívají v praxi
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vají k ochraně polní zvěře před zemědělský-
mi stroji a jinými hrozbami souvisejícími se 
zemědělstvím (33 %), těsně následuje vyu-
žití pro letecká měření stavu půdy a rostlin 
(32 %), zásahy na ochranu rostlin včetně dis-
tribuce prospěšného hmyzu (31 %) a získání 
map výnosů (22 %).

„Drony pomáhají dosáhnout udržitelné-
ho hospodaření, protože se zlepšují životní 
podmínky rostlin a zvířat a pole se obdělá-
vají způsobem, který je šetrnější k životnímu 
prostředí a vhodnější pro rostliny,“ vysvětlil 
generální tajemník DBV Bernhard Krues-
ken. Vyjádřil také přesvědčení, že moderní 
technika zvýší zájem mladé generace o prá-
ci v zemědělství.

Výhled do budoucnosti

Před rokem 2030 by bezpilotní prostřed-
ky v zemědělství mohly zahrnovat také floti-
ly nebo roje autonomních dronů, které spo-
lečně řeší úkoly monitorování a efektivní-
ho provádění určených činností, stejně jako 
skupinky řízených hybridních létajících dro-
nů, které by mohly sbírat data a plnit mnoho 
dalších úkolů.

Co tedy zpomaluje postup využití dronů 
v zemědělství? Některé překážky jsou stejné 
ve všech průmyslových odvětvích:
– bezpečnost provozu dronů,
– otázky ochrany soukromí,
– otázky pojistného krytí.

Zemědělci projevují největší zájem o typ 
a kvalitu získávaných dat, stejně jako o kva-
litu dronů a přidružených systémů v sou-
vislosti s provozními a servisními náklady, 
které nejvíce ovlivňují ekonomiku provozu 
nové techniky.

Aby úspěšný růst využití dronů pokra-
čoval, bude průmysl usilovat o pokročilej-
ší senzory a kamery a rovněž se bude sna-
žit vyvinout drony, které vyžadují minimál-
ní školení a jsou vysoce automatizované.
(Fotografie a reference MIT Technology Review 
2016–2019 a DBV Deutscher Bauernverband)

Petr V. Liška

V trutnovském závodě společnosti Por-
fix se vyrábějí bílé pórobetonové tvárnice 
nejvyšší kvality na bázi křemičitého pís-
ku. Vynikajících mechanických a tepel-
něizolačních vlastností se dosahuje mimo 
jiné pečlivým zpracováním vstupních su-
rovin a přesným dodržením technologic-
kého postupu výroby pórobetonové směsi, 
do něhož patří i dávkování záměsové vody 
správné teploty.

K dávkování záměsové teplé a studené 
vody do míchačky písku využívá firma Por-
fix s úspěchem magneticko-indukční průto-
koměry Optiflux 1050C od firmy Krohne.

Jde o zdánlivě jednoduchou měřicí úlohu. 
Při navrhování optimálního typu magneticko-
-indukčního průtokoměru je nutné zohlednit 
všechny požadavky kladené na průtokoměr, 
vybrat odpovídající senzor měřených hodnot 
a rovněž převodník pro zajištění bezporucho-
vého a přesného měření i v obtížných provoz-
ních podmínkách.

Průtokoměry jsou umístěny v blízkosti 
mlýna, a proto musí být odolné proti vibracím 
a rázům, které jsou způsobeny jeho chodem. 
Dávkovaná voda obsahuje vápenaté slouče-
niny, které tvoří po delší době provozu usa-
zeniny na vnitřních stěnách potrubí. Proto je 
nutné potrubí periodicky čistit kyselým roz-
tokem, který je naruší a umožní jejich odpla-
vení. Dávkuje se studená i teplá voda, při ote-
vírání a uzavírání dávkovacích armatur mo-
hou vznikat tlakové rázy.

Měření průtoku vody dávkované do směsi  
pro výrobu pórobetonových tvárnic

Po projednání požadavků na průtokoměry 
s provozovatelem byl zvolen magneticko-in-
dukční průtokoměr Optiflux 1050C od firmy 
Krohne. Jde o průtokoměr, který se montuje 
mezi příruby. Má výstelku z materiálu PFA, 
který je zatepla zalisován do výztužné mřížky 
z korozivzdorné oceli. Tím je zajištěna dlou-
hodobá stabilita tvaru výstelky, důležitá pro 
dlouhodobé přesné dávkování.

Výstelka z materiálu PFA a měřicí elek-
trody z materiály Hastelloy B odolávají pů-
sobení kyselého čisticího roztoku a umož-
ňují tak čistění celé potrubní trasy bez de-
montáže nebo rizika poškození. Těleso 
průtokoměru je odlito z oceli a tvoří také 
nosnou část pro převodník, který je insta-
lován na snímači. Průtokoměr vyniká ma-
lými rozměry a je vhodný i pro montáž do 
stísněného prostoru.

Převodník IFC 050 je určen pro základní 
úlohy měření průtoku, přesto vyniká rychlým 
zpracováním signálu a dovoluje dosáhnout 
vysoké opakovatelnosti i při dávkování me-
todou start–stop. Celý průtokoměr tvoří kom-
paktní, robustní a rozměrově malou jednotku. 
Provozovatel není omezen teplotou dávkova-
né vody, protože průtokoměr může měřit ka-
paliny o teplotě až +120 °C. Montáž mezi pří-
ruby je snadná a rychlá a nevyžaduje zvláštní 
zručnost ani speciální nástroje.

Vzhledem k provozním podmínkám posta-
čí průtokoměr ve verzi bez displeje, požado-
vané hodnoty jsou nastaveny podle specifika-
ce v objednávce již ve výrobním závodě, pro 
případnou změnu nastavení je možné dočasně 
použít přenosný displej (obr. 1).

Magneticko-indukční průtokoměry Op-
tiflux 1050C od firmy Krohne jsou součás-
tí systému řízení procesu směsi pro výrobu 
pórobetonových tvárnic. Provozovatel v trut-
novském závodě, který prošel v roce 2015 
modernizací, vyrábí i díky použití kvalit-
ních průtokoměrů tvárnice a tvarovky nej-
vyšší kvality s vynikajícími tepelněizolač-
ními vlastnostmi.

(KROHNE CZ, spol. s r. o.)

Výroba stavebních hmot má v České republice dlouhodobou tradici. Moderním staveb-
ním materiálem jsou pórobetonové tvárnice vyráběné z křemičitého písku (bílé) nebo 
z elektrárenského popílku (šedé). Jejich kvalita závisí nejen na použitých surovinách, ale 
též na přesném dodržení postupu výroby, k němuž patří i správné dávkování vody do 
směsi, z níž se tvárnice vyrábějí (tzv. záměsová voda).

Obr. 1. Montáž průtokoměrů Optiflux 1050C 
pro měření průtoku záměsové vody


