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Optický DPZ využívá základní fyzikální vlastnosti všech objektů: různé povrchy (objekty) mají v  jednotlivých částech 
spektra rozdílnou odrazivost. Vegetaceabsorbuje velkou část záření ve viditelnéčásti spektra pomocí pigmentů, proto je 
odrazivost v zelenéčásti spektra relativně vysoká. Naproti tomu (a oproti ostatním povrchům) má vegetace v blízké
infračervené oblasti spektravlivem struktury pletiv odrazivost velmi vysokou. Na dané spektrální křivce se „podepisuje“ i 
druh a aktuální stav (aktivita) vegetace. Voda má vysokou absorpci záření ve všech částech spektra, proto je její
odrazivost velmi nízká. Holá půda mívá odrazivost proměnlivou vzhledem k obsahu vody a minerálů, struktuře, textuře, 
atd. Většinou však bývá její odrazivost průměrná v celém spektru.

Fyzikální základy optického (pasivního) DPZ:

• zemský povrch je snímán v různých částech spektra (viditelné, IČ, term., PAN)
• počet kanálů -» multispektrální (3 - 7)  X hyperspektrální (až 250)
• RGB kompozice -» možnost vizualizace „neviditelných“ jevů



RGB kompozice -» vizualizace 



ClassificationClassificationClassificationClassification::::
• pixels are sorted in thematic classes ... creation of a thematic map
• possibility to link a database 
• thematic layer carrying information – ready to use in any GIS or DSS

Raw image: Classified image:

Legend:
(1) Sea 

(4) Wetlands

(5) Wadi

(6) Sand dunes

(7) Sparse dwarf shrubland

(8) Low Croton-Jatropha shrubland

(9) High shrubland with succulents

(10) Frankincense woodland

(11) Frankincense forest

(22) Urban

(21) Date palm plantations



Družicové snímky:

• low-resolution (pixel 0,8 - 4 km, záběr 2 500 km; NOAA-AVHRR, SPOT Veg.)
• moderate resolution (pixel 250 m, záběr cca 1500 km; MODIS)
• high resolution (pixel   5-60 m, záběr 50 - 180 km, Landstat, SPOT, IRS, etc.)
• ultra-high resolution (pixel - méně než metr, záběr cca 10km)

• z velikosti pixelu vyplývá že výsledná radiometrická hodnota je často 
výsledkem odrazivosti RŮZNÝCH povrchů !

• problém stínu, pozadí, atmosférických vlivů, atd ...
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GLCF (Global Land Cover Facility - archiv družicových da t různého rozlišení, 
která mohou být použita pro zabezpečení nejrůznějších výzkumných úkolů
(geografie,ekologie, globální oteplování, odlesňování atd.). Data GLCF jsou 
dostupná prostřednictvím serveru University of Maryland. 

Všechny potřebné informace o dostupných datech a postupu při vyhledávání je 
možno získat na internetové adrese: http://glcf.umiacs.umd.edu/data/. Rozhraní
určené k vyhledávání a stahování je přímo přístupné z adresy: 
http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/ esdi/index.jsp

Zajímavostí je poměrně nově ustavená politika poskytování dat pro 
vědecké účely v rámci EU: Od 1. 2. 2005 jsou v rámci programu OASIS, 
který je financované Evropskou komisí,  všechny SPOT data (s výjimkou 
DEM) poskytovány zdarma. Po řádné registraci a vyplnění on-line 
formulářů a po schválení vědeckou radou je poskytnut volný přístup ke 
všem obrazovým datům satelitů SPOT. Podrobnosti lze nalézt na adrese: 
http://medias.obs-mip.fr/oasis/

DPZ data zdarma



SRTM – DEM: Data jsou uložena ve formátu .HGT po územních celcích 
jejichž strany odpovídají 1° zem ěpisné délky respektive zem. šířky a je 
možné je zdarma (!) stáhnout například na internetové adrese: 
ftp://edcsgs9.cr.usgs.gov/pub/data/srtm/ nebo ftp://e0mss21u.ecs.nasa. gov/. 
Název souboru představuje vždy zem. souřadnice JZ rohu příslušného území
o velikosti 1°x 1°. Jeden soubor má ve formátu .ZIP velikost do 2MB. Území
ČR představuje přibližně 30MB dat.

DPZ data zdarma (pokra čování)

MODIS: http://edcdaac.usgs.gov/datapool/datatypes.asp

Landsat: od roku 2009 – program „Imagery for everyone“ - všechna data 
Zdarma (USGS)



Software

• IDRISI (TSA, ANN, PCA, DEM, klasifikace, filtry, Map Algebra)

• GRASS

• ERDAS (studentské licence 5000,- kč/rok)

• ArcGIS (studentské licence SpatialAnalyst a StereoAnalyst 2000 ,- kč/rok)

• PCI Geomatica

• e-Cognition



Letecké laserové skenování
(též LIDAR - Light Detection and Ranging) 

• Aktivní DPZ
• Schopnost pronikat porostními mezerami a korunami
• Vysoká polohová přesnost
• Vysoká hustota bodů
• Vlastní formát dat – mračna bodů



• LIDAR přichází do ČR (2009) !

• Celoplošné skenování ČR v hustotě 1 bod na 1m2

• Párováno s klasickým barevným nebo spektrozonálním snímkováním

• Revoluční data ….. i pro krajinnou ekologii !



LIDAR Analyst

• automatická tvorba velmi přesných DEM



• automatická extrakce půdorysů a 3D reprezentací budov



• vektorizace budov



• automatická extrakce stromů a lesních porostů



=> Ohromný potenciál pro land-cover klasifikace



Oddělení ekologie lesa, VÚKOZ, v.v.i.
spolupracuje se studenty

• bakalářky, diplomky, disertace

• studijní praxe (i brigády)

• práce v terénu i v kanceláři

• zajímavá témata, vedení prací

• volitelný předmět: Dynamika a management p řirozených les ů (zimní semestr)

Kontakty na: www.pralesy.cz


