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Fotogrammetrie a DPZ ve Frýdku-Místku

Fotogrammetrické práce
- přebírání a zpracování LMS a metadat od ČÚZK

- příprava dat pro stereo-vyhodnocení

- fotogrammetrická interpretace sítě NIL2

- tvorba CIR ortofotomapy

- tvorba stereo-modelů pro DSM

Mapové výstupy z DPZ
• mapování lesnatosti v ČR

• detekce holin z Landsat TM 

• modely výšek porostů (nDSM)

• analýzy a výstupy z nDSM

• analýzy a výstupy z CIR ortofota

Personální zajištění:
Filip Hájek, Ondřej Tomančák, Jan Bojko, Markéta 
Kantorová, Klára Studená (ACNIL), Radim Adolt (ACNIL)

kontakt:

hajek.filip@uhul.cz



Význam fotogrammetrie pro NIL

• výrazné zvýšení přesnosti výstupů

• získání odhadů pro menší rozlohy území (kraj, PLO)

• efektivní organizace pozemního šetření

• zajištění výstupů v plném souladu s požadavky mezinárodních organizací (FAO, ENFIN)

• doplnění spektra informací poskytovaných NIL ve vztahu k diverzitě krajiny jako celku 
(návaznost na ENFIN – projekt COST e43)

Základní informace

Využití stereo-analýzy LMS pro šetření na inventarizačních plochách v kombinaci pozemním 
šetřením je podstatou národních inventarizací lesů ve většině vyspělých zemí (Francie, 
Rakousko, Švýcarsko, Finsko a další..)



2nd period of National Forest Inventory

Basically three setups are of main interest:
� wall-to-wall maps + ground truth on terrestrial sample points

� photogrammetric interpretation on a dense grid of sample points + ground truth 
on terrestrial sample points (subsample of photogrammetricaly interpreted 
points)

� wall-to-wall maps + photogrammetric interpretation on a dense grid of sample 
points + ground truth on terrestrial sample points (subsample of
photogrammetricaly interpreted points)

Czech NFI target parameters are obtained by statistical sound techniques of two types:

a) one-phase techniques without using the auxiliary data - the terrestrial 

measurements (ground truth) collected on a specific grid of sample points serve as 

the only source of information.

b) two-phase estimation using the auxiliary data together with ground truth.



• A large number of tree, stand and site parameters are assessed using two-phase estimation (auxiliary 
data together with ground truth)

• Photogrammetric survey executed on a 16 times denser sample grid with a limited set of variables 
acquired

2nd period of National Forest Inventory

the photogrammetric sampling grid is denser with 0.5 x 0.5 km compared to the terrestrial grid of 2 x 2 km



Charakteristika systému

• Data pořizovaná digitálně pomocí nejmodernější technologie
• Snímkování ve střední letové hladině (rozlišení 20cm /pixel)
• Plně digitální zpracovatelská linka
• Současné pořízení snímků v kanálech viditelného světla (tj. v pravých barvách RGB) a 

infračerveného záření
• Radiometrie (bitová hloubka) až 16-bit

Výhody oproti analogově pořízeným snímkům:

1. Nižší náklady na vybudování zpracovatelské linky

2. Prostorové rozlišení potřebné pro lesnický detail

3. Odrazivost v NIR pásmu zásadní pro mapování stavu vegetace, resp. lesních porostů

4. Dynamický rozsah odstínů šedi umožňuje interpretaci v zastíněných místech

Digitální snímky UltraCam X



Digitální snímky UltraCam D/ X /Xp

ortofoto v tzv. pravých barvách (ČUZK 2006) ortofoto VNIR - produkt UltraCamX (ÚHÚL 2009)



Aplikace FONIL 

požadavkem AC NIL bylo vytvořit nástroj pro stereo-hodnocení ploch NIL2, s cílem 
maximálně potlačit souborové zpracování dat na desktop PC

Aplikace i databázové schéma navrženo tak, aby bylo možné efektivně plánovat 

průběh prací s ohledem na výjezdy pozemních skupiny NIL

FONIL = custom aplikace na platformě SW Photopol
• plná podpora databázového zpracování dat

• zachování integrity, vyloučení duplicity, snadné řešení záloh, atp…

• ukládání a správa dat do PostgreSQL

• zajištění kontrol kvality (manuální interpretace operátorek)



Databáze NIL2

Prostorové a statistické 

analýzy

Dokumentace

Projektové řízení

Metadata



Úlohy stereo-interpretace v NIL2

• zařazení bodů inventarizační sítě do kategorie pozemků v souladu s definicemi FAO a 
ENFIN

• vyhodnocení celkových délek hranic a rozlohy kategorií pozemků

• zjištění růstové fáze porostu (holina, kultura…kmenovina)

• vyhodnocení dřevinné skladby včetně typu smíšení

• vyhodnocení zápoje – cloněné plochy

• rozlišení stromů a keřů

• Identifikace vodních ploch a nepropustných povrchů

• odhad celkového počtu, délek a ploch objektů (liniové porosty dřevin, vodní toky, 
komunikace, růstové fáze atp.)





• interpretační čtverec 51 x  51m obsahuje 
16 bodů

• hodnocení relativní výšky, druhu vegetace, 
či typu krajinného krytu
(jehličnatý strom, listnatý strom, keř,
povrch, ostatní)

Interpretace v aplikaci FONIL

Hodnocení v bodovém poli



Zaznamenání okraje porostu

Kritéria pro vedení linie okraje porostu jsou:
1. hranice využití
2. výška stromů/keřů – nad 5 m/ do 5 m
3. minimální šířka porostu – 20 m
4. maximální mezera (resp. vzdálenost mezi stromy/keři) - do 20 m
5. minimální výměra pozemku – 0,5 ha
6. procentická pokryvnost stromy – 10% 

Interpretace v aplikaci FONIL

špatně

správně



Vyhodnocení cloněné plochy



Rozlišení keřů a stromů



Zatřídění inventarizační plochy

A. Plochy jsou zařazeny do kategorie pozemku dle národních (NIL2) a mezinárodních definic (FAO):

Forest, Other Land with Tree Cover (OLWTC), Other Wooded Land (OWL), Other

B. Hodnocení a zatřídění dle definic Land Use, Land-use Change and Forestry (LULUCF, Kyoto p.):

Forest Land, Cropland, Grassland, Wetland, Settlement, and Other Land

Interpretace v aplikaci FONIL



Hodnocení na ploše kategorie LES

Hodnocení porostních parametrů na lesní IP:

1. Růstové fáze porostu

2. Druhová skladba

3. Korunový zápoj

4. Typ smísení

Interpretace se nejprve zaměřuje na možné poškození lesa požárem, větrným 
polomem, či jinými činiteli (napadení hmyzem)

Interpretace v aplikaci FONIL



Rozlišení růstových fází porostu



Druhová skladba



Korunový zápoj 



Identifikace souší



Šetření na transektu v síti 2 x 2 km

Na FTGM transektu šetříme  4 druhy objektů:

• LINIOVÉ – hranice mezi kategoriemi pozemků dle NIL2 a LULUCF. U 
hranic s kategorií „les“ hodnotíme vlastnosti přechodové zóny okraje 
lesa, tzv. porostního pláště.

• PÁSOVÉ – liniové porosty stromů a keřů, a meze v otevřené krajině, s 
maximální šířkou 20 metrů, a minimální délkou 60 metrů.

• PLOŠNÉ - malé porosty dřevin v krajině menší  než 0.5 ha, malé 
antropogenní útvary, malé vodní útvary (nádrže přirozené i umělé) a 
malé skalní útvary. U kategorie „les“ šetříme mladá porostní stadia, do 
růstové fáze mlazin. 

• BODOVÉ - prvky rozptýlené zeleně v otevřené krajině, tj. samostatné 
(solitérní) stromy, hloučky stromů a hloučky keřů, výskyt jehličnatých a 
listnatých souší v lese.

TRANSEKT = úsečka se středním bodem souhlasným se středem inventarizační plochy a délkou 500 m. 

FONIL – fotogrammetrický transekt



Podpora terénních skupin NIL

Ortofoto (20 cm/ pixel, infra pásmo) jako optimální podklad pro navigaci terénních skupin na IP

Součástí činnosti pracoviště FTGM je tvorba navigačních podkladů pro Field-Map a tiskových 
souborů pro přesnou pohodlnou navigaci terénních skupin



NFI2 stereo-interpretation: 45 389 of visited plots (status in March 2011)



NFI2 stereo-interpretation: 87 185 of visited plots (status in September 2011)



NFI2 stereo-interpretation: 191 181 of visited plots (status in September 2012)



Úkoly DPZ v Národní inventarizaci lesů
� zjištění přítomnosti lesa

� podpora realizace NIL -
stratifikace území před 
pozemním šetřením

� zpřesnění výstupu NIL pro 
území menší geografické 
rozlohy

� tvorba tématických 
mapových výstupů

• hranice území pokryté lesem
• detekce holin z rozdílových snímků
• odhady zásob pomocí radarového DSM
• DSM z fotogrammetrie
• klasifikace CIR ortofota



Periodické mapování lesnatosti v ČR

• opakovaná tvorba map přítomnosti lesa z družicových dat LANDSAT 5 
• prostředí objektové analýzy obrazu (OBIA) s využitím fuzzy klasifikace

třída NEJISTÉ reprezentuje 
primárně území, kde bylo 
nejasné zařazení do tříd LES a 
OSTATNÍ

MMU pro třídu LES je 0.5 ha 

území třídy OSTATNÍ o rozloze 
menší než 0.5 ha a zároveň 
obklopená třídou LES taktéž 
zařazena do třídy NEJISTÉ



Detekce holin z rozdílových snímků

Automatizovaná klasifikace časové řady snímků Landsat TM/ETM+ slouží k detekci nových holin a 
odhadu meziročních změn v periodě 2001 – 2011

změnový obraz NDMILandsat 5 TM klasifikace holin



časová řada snímků Landsat TM 2002 - 2011



Holiny vzniklé do konce roku 2002



Holiny vzniklé do konce roku 2003



Holiny vzniklé do konce roku 2004



Holiny vzniklé do konce roku 2005



Holiny vzniklé do konce roku 2006



Holiny vzniklé do konce roku 2007



Holiny vzniklé do konce roku 2008



Holiny vzniklé do konce roku 2009



Holiny vzniklé do konce roku 2010



• body povrchového modelu (DSM) generované obrazovou korelací ze stereo-dvojic leteckých snímků

• odečtením hodnost nadmořských výšek z modelu terénu (DMT) získáme výšky objektů na zemském povrchu

• body DSM generovány v gridu 2 x 2 metry

• pro normalizaci na terén (nDSM) použit DMT_4G – laserová technologie

• obrazová korelace ve Photopol Corr, normalizace a filtrace v LAStools, mozaikování v ERDAS MosaicPro, GDAL,…

Normalizovaný digitální model povrchu - nDSM



• výstup obrazová korelace  - ASCII.xyz pro jednotlivé stereo-modely

• normalizace DSM na úrovni bodů (LAStools)

• spojování, filtrace a rasterizace bodů (TIN model v LAStools)

FTGM bodové mračno v gridu 2 metry



nDSM_CR v 1.1 – stav říjen 2013



nDSM – rastr s hodnotami výšek



nDSM – stínovaný reliéf



nDSM - škálovaný (barevný) reliéf



Test využití nDSM pro kontroly LHP

Zlín – LHC 608000 (nDSM 2012)

• Průnik  s jednotkami JPRL a odečtení min, max, mean výšky v porostní skupině

• Pilotní analýza na území 4 vybraných LHC - Hvozd, Ledeč, Frenštát a Luhačovice



Pilotní vyhodnocení na LHC Třebíč - potenciální vstup do systému CESNAP:

• rozdílová analýza rastrů nDSM z roku 2010 – 2012

• výstup na území lesa dle OLIL 2006 – identifikace těžby i mimo LHP

• automatizovaná (objektová) klasifikace v eCognition

• výsledkem vektory holin s atributy výšek a rozlohy

Detekce holin z nDSM 2010-2012



CIR ortofoto a jeho využití

• dvě verze ortofota pro automatizované úlohy a potřeby mapového podkladu

• prostorové rozlišení 25cm/pixel

• pro 2/3 území využíváme LiDAR DTM_4G od ČÚZK

• výsledek ortorektifikace v PhoTopoL SW

• barevné vyrovnání a segmentace v jiných programech



Ortofoto (25 cm/ pixel, infra pásmo) jako optimální podklad pro navigaci terénních skupin na IP

Soutisk s rastry HM – potřeba aktualizovat dle platných LHP – čekáme na WMS z ústředí

tvorba navigačních podkladů pro Field-Map a tiskových souborů pro navigaci terénních skupin

Zpracování CIR ortofota



Aktualizace vrstvy OLIL z nDSM a CIR ortofota
• semi-automatický postup s použitím obrazové segmentace (eCognition) 
• výstup ČR v prostorovém rozlišení 2m/pixel  - časově a výpočetně náročné
• postprocessing a manuální opravy…

Mapa listnatých/jehličnatých dřevin pomocí statistické klasifikace
• podklad CIR ortofoto, nebo VHR družicová data (RapidEye)
• metodika založená na extrakci spektrální informace per segment a následném zpracování 

statistickými postupy (ACNIL) do formy mapového výstupu
• termín neznámý…

Návazné výstupy



OLIL 2013

Zlín – LHC 608000 (nDSM 2012)



NADIR ortofoto pro automatizovanou klasifikaci



• export spektrálních charakteristik per 
segment do bodového shapefilu

• další statistické zpracování  s využitím 
referenčních dat pozemního a ftgm
šetření NIL

segmentace v eCognition
velikost a tvar segmentů 
optimalizován s ohledem na 
spektrální vlastnosti cílových objektů 
tj. korun stromům popř. skupinek 
stromů



Plánované aktivity

• využití dat LDCM – Landsat 8 v produktových řadách

• posouzení využití výstupů a služeb v programu Copernicus

• DSM z radarových dat Sentinel-1

• mapa dřevin z multi/hyperspektrálních dat Sentinel-2

• publikace výstupů na informačním portálu NIL
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