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Vědci zjistili, že…

PŘED ÚSVITEM. 
Snímek pořízený 
dlouhou expozicí 
zachycuje provoz 
nad ránem na dálnici  
u Frankfurtu nad 
Mohanem.
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Rostlinu po rostlině bude 
ve sklenících s rajčaty sledo-
vat inteligentní robotický sys-
tém. Dokáže přitom přesně 
předpovědět objem i kvalitu 
sklizně a včas odhalit škůdce. 

Na vývoji zařízení pracují 
vědci z Ústavu informatiky 
a umělé inteligence Fakul-
ty aplikované informatiky 
zlínské univerzity společně 
se zlínským technologickým 
holdingem NWT. Dokončili už 
konstrukci, na kterou nainsta-
lují kamerové systémy.

Zařízení by mělo být 
do dvou a půl roku připrave-

no ke komerčnímu uplatnění 
na mezinárodním trhu, uvedl 
vedoucí projektu a ředitel 
Ústavu informatiky a umělé 
inteligence Roman Jašek. Tes-
ty systému se konají na Far-
mě Bezdínek na Karvinsku, 
která pěstuje rajčata zhruba 
na deseti hektarech.

Autonomní systém jezdící 
po kolejích ve sklenících mezi 
řádky zanalyzuje každou rost-
linu, stejně jako velikost či 
barvu plodů. „Systém připra-
ví data, upozorní na odchylky 
a spočítá predikci, což jsou 
činnosti, které farmářům 

zabírají spoustu času,“ uvádí 
Štěpánek. Na Farmě Bezdí-
nek například dva pracovníci 
kontrolují a počítají množství 
škůdců jen dva dny v týdnu. 
„Systém to dokáže zanalyzo-
vat za pár sekund, a navíc to 
může dělat mnohem častěji 
a dříve upozornit pracovníky 
odpovědné za boj se škůdci,“ 
doplňuje.

Systém podle Jaška 
představuje jedinečnou 
multioborovou spolupráci 
rostlinolékařů, agronomů, 
vědců, datových analyti-
ků i designérů. Dosavadní 

konstrukci bylo podle Jaška 
náročné vyvinout, nastavit 
i vyvážit, aby umožňovala 
sledování kamerami s mili-
metrovou přesností. „Musí-
me zaručit, že systém bude 
trvale a bezpečně fungovat 
a odběratelům zajistí požado-
vané hodnoty,“ uvedl Jašek. 
Robotickou část konzultovali 
zlínští odborníci na tokijské 
univerzitě.

Rozpočet projektu činí 
zhruba čtyřicet milionů 
korun, z toho sedmdesát pro-
cent pokryla dotace Techno-
logické agentury ČR.  /čtk, bo/

... nejlepším pěstitelem rajčat je robot

F
o

to
 Č

T
K

 D
a

lib
o

r 
G

lü
ck

E15, deník pro ekonomiku a byznys | CZECH NEWS CENTER, a. s., Komunardů 1584/42, 170 00, Praha 7 – Holešovice, IČO 02346826, generální ředitelé Juraj Felix, Tomáš Stránský | internet www.e15.cz

Šéfredaktor Nikita Poljakov | Zástupci šéfredaktora Kateřina Baumgartnerová, Jan Novotný a Adam Váchal | Sekretariát redakce Adéla Nová, tel.: 225 977 668, redakcee15@cncenter.cz 

Kontakt na členy redakce: jmeno.prijmeni@cncenter.cz | Distribuci deníku E15 kontaktujte na: distribuce@cncenter.cz, tel. 225 977 956 | Inzerce Monika Panochová, monika.panochova@cncenter.cz 

Marketing Jan Vařečka, jan1.varecka@cncenter.cz | Číslo registrace deníku E15 – MK ČR E 17948, ISSN 1803-4543 | Deník E15 vychází od listopadu 2007 | Přetisk a jakékoli šíření povoleno 

pouze se souhlasem vydavatele | Nevyžádané příspěvky se nevracejí | Tisk Svoboda Press s. r. o. | Tištěný a prodaný náklad ověřuje ABC, člen IF ABC | Rozšiřují spol. PNS a.s. a řízená distribuce, distribuci 

předplatného provádí v zastoupení vydavatele spol. PNS a.s., příjem objednávek, změn a reklamací: bezplatná linka 800 300 302, e-mail: predplatne.cnc@cpost.cz, přímé objednávky na www.ikiosek.cz

VÝVOJ. Experti už dokončili 
konstrukci nesoucí kamery.
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