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Primární činnosti 

• přebírání a zpracování leteckých snímků a metadat od ČÚZK

• příprava dat pro stereo-vyhodnocení

• vizuální stereoskopická interpretace bodů sítě NIL2

• příprava podkladů pro pozemní výjezd NIL

Návazné činnosti

₋ tvorba infračervené (CIR) ortofotomapy

₋ tvorba normalizovaného digitálního modelu povrchu (nDSM)

₋ analýzy a mapové výstupy z CIR ortofota a povrchového modelu

Fotogrammetrie a DPZ na ÚHÚL Frýdek-Místek

Družicový DPZ, další činnosti (projekty) 



Situace pro rok 2015:

• stereoskopické šetření na datech z 2014 pro ½ území 
ČR  - VÝCHOD

• snímkování a přebírání nových dat z ½ území ČR  -
ZÁPAD (podzim 2015)

Národní letecké snímkování ČÚZK



Charakteristika systému

• data pořizovaná / zpracovaná digitálně pomocí nejmodernější technologie
• snímkování ve střední letové hladině 
• současné pořízení snímků v kanálech viditelného světla (tj. v pravých 

barvách RGB) a infračerveného záření
• dynamický rozsah (radiometrie) 12-bit

1. Prostorové rozlišení potřebné pro lesnický detail (20 - 25cm /pixel)

2. Polohová chyba do 50cm (stereo)

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

4. Rozsah odstínů šedi umožňuje interpretaci v zastíněných místech

Digitální snímky UltraCam X/Xp/Eagle



� pokročilé zpracování leteckých 
snímků na ÚHÚL

� V ČR ojedinělé produkty 
aktualizované v dvouleté periodě

Tvorba povrchového modelu a CIR ortofotomapy 



Automatizovaná extrakce výškové informace z LMS

Princip stereoskopické interpretace: 
při pozorování stejného místa ve snímcích pořízených z rozdílné polohy vnímáme a 

můžeme změřit výšku 3D objektu

auto-korelační algoritmus (image matching) vyhledává identické body 
povrchového modelu (DSM) v oblasti překryvu stereo-dvojic leteckých snímků 
automatizovaně

- odečtením hodnost nadmořských výšek z modelu terénu (DMR) získáme výšky 
objektů na zemském povrchu  

normalizovaný digitální model povrchu (nDSM, Canopy Height Model, …)



1. Sestavení projektů a tvorba stereo-modelů
2. Obrazová korelace (image matching) ve PhoTopoL Corr
3. Zpracování bodových dat v LAStools
4. Mozaikování a finální úpravy rastrů (Erdas Imagine, GDAL)

Postup tvorby nDSM na ÚHÚL



• zdroj NIR 8-bit snímky v kompresním formátu ECW, interně převeden do RAS

• body DSM generovány v gridu 2 x 2 metry za použití výškové informace z referenční vrstvy DMR_4G

• body ukládané po jednotlivých modelech jako  ASCII.xyz (S-JTSK)

Obrazová korelace ve PhoTopoL Corr



• normalizace bodů DSM na terén za použití modelu terénu 
DMR_4G – lidarová technologie ČÚZK

• odstranění bodů s normalizovanou výškou mimo interval 
-30 – 65m  a přepsaní výšky v intervalu -30 - 0 na 0m

• vytvoření nDSM rastrů pro jednotlivé stereomodely v 
rozlišení 2m/pixel

Normalizace (nDSM), filtrace a rasterizace v LAStools



Mozaikování a finální úpravy rastrů (ERDAS Imagine)

• mozaikování metodou most-nadir seamline v ERDAS MozaicPro

• rozřezání švy a odstranění vadných bodů na překryvu stereomodelů

• zachování nejkvalitnější NADIR části modelu povrchu





Mozaikování a finální úpravy rastrů (GDAL, Grass)

• hromadné ořezání mozaik na rozsah kladu SMO50, 
maskování vody dle DIBAVOD a území mimo ČR (GDAL, 
Grass GIS)

• tvorba stínovaného reliéfu, barevných kompozic a dalších 
derivátů



Normalizovaný digitální model povrchu (nDSM) 



Normalizovaný digitální model povrchu (nDSM) 



Porostní segmenty dle povrchového modelu



• odečtením výšek nDSM ze dvou časových období lze precizně lokalizovat změny korunového zápoje v lesních porostech

• ojedinělá možnost konstrukce časové řady nDSM z časové řady leteckých snímků ČÚZK

• zdroj: SRTM DEM z roku 2000 / analogové LMS z let 2003 – 2009 / digitální LMS z let 2010 – 2015

Detekce těžeb z rozdílového modelu povrchu



Zlín nDSM 2000



Zlín nDSM 2003



Zlín nDSM 2006



Zlín nDSM 2009



Zlín nDSM 2012



Zlín nDSM 2014



Objektová klasifikace obrazu

Obrazová segmentace dle vrstvy dřevinné 
vegetace OLIL_2013 a rastrů nDSM 2003 - 2015

• těžby a jiné odlesnění automatizovaně 
identifikovány v rozdílových rastrech výšek 
porostů (meziroční změna) 

• využití spektrální informace (NDVI) 

z infračerveného ortofota 2010 – 2015 a 
kontextuálních pravidel.

• úpravy pomocí geometrických a 
kontextuálních pravidel, morfologické 
vyhlazení, generalizace vektorového 

výstupu1



Objektová klasifikace obrazu

• rastry SMO50 zmozaikovány do velkých rastrů po 
1/3 území, tj. vychod_2003_ndsm, 
stred_2004_ndsm, zapad_2005_ndsm,

• vypočet rozdílů v korespondujících rastrech, 

ndsm_diff_2003-2006, ndsm_diff_2004_2007 atp.

• klasifikace pomocívýškové informace z celé časové 

řady nDSM včetně digitálních (referenčních rastrů) 
nDSM z let 2010 – 2015

• měření výšek v rastrech pro holiny v jednotlivých 
letech (růstový trend) –> nastavení proměnných pro 

klasifikaci s využitím fuzzy funkcí 



změnový obraz nDSM 2004 – 2010 identifikace holin 2004 – 2010



změnový obraz nDSM 2005 – 2011 identifikace holin 2005 – 2011





Vývoj kůrovcové kalamity na Šumavě



Rozsáhlé polomy po orkánu Kyrill v roce 2007



Časová řada digitálního modelu povrchu 2003 - 2015 představuje unikátní 

datovou sadu s nesčetnými možnostmi využití pro analýzu stavu a vývoje 

lesních ekosystémů v ČR

• detekce lesní těžby (holin, ředin) v období 2000 – 2015 jako GIS podklad 

pro zpřesnění odhadů těžeb v NIL2 

• aktuální těžby detekovány a extrahovány ve dvouleté periodě s vysokou 

prostorovou a časovou přesností

• mapový výstup lze pak využít dále pro kontroly v rámci systému  EUTR

Shrnutí

http://geoportal.uhul.cz/dpzmap/

http://nil.uhul.cz/



Děkujeme za pozornost.

Kolektiv pracoviště fotogrammetrie a DPZ:

Filip Hájek, Ondřej Tomančák, Jan Bojko, Markéta Kantorová, 
Klára Studená (ACNIL), Radim Adolt (ACNIL)
6 operátorek stereoskopie
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