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ABSTRAKT 

 

Předložená diplomová práce se zabývá multispektrálními daty a daty z leteckého 

laserového skenování, které reprezentují rastrový datový model mapového území, spektrální 

klasifikací a dále navržení postupu pro klasifikaci lesních porostů na základě výšky, 

popřípadě stáří porostu. 

Zpracování dat z dálkového průzkumu Země bylo provedeno v programovém 

prostředí Erdas Imagine 2010 a ArcGis 10. 

Výsledkem je následné ověření navržené metody klasifikace s výsledky spektrální 

klasifikace a s výsledky interpretace obrazu. Vše je dokumentováno v tematických mapách. 

 

Klíčová slova: Spektrální klasifikace lesních porostů, data dálkového průzkumu Země, výška 

stromu 

 

ABSTRACT 

 
This thesis deals with multispectral data and data from aerial laser scanning, which 

represent the raster data model mapping the territory, spectral classification and the design 

procedure for the classification of forest based on height or age of the stand. 

Processing of data from remote sensing was carried out in the programming 

environment Erdas Imagine 2010 and the ArcGis10. 

The result of the subsequent verification of the proposed method with the result of 

spectral classification results of image interpretation. Everything is documented in thematic 

maps. 

Keywords: Spectral classification of forest vegetation, remote sensing data, height of three 
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České zkratky 

 

BpV – Balt po vyrovnání 
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DMT – Digitální Model Terénu 
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LLS – Letecké laserové skenování 

S-JTSK – Systém Jednotné Trigoometrické Sítě Katastrální 
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DTM – Digital Terrain Model 

GPS – Global Positioning System 

IMU -  Inertial Measurement Unit 

INS - Inertial navigation system 
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ÚVOD 

Data dálkového průzkumu Země umožňují poskytovat nesčetné množství informací o 

naší Zemi. Pro separaci námi požadovaných informací využíváme klasifikaci, ať už 

automatizovanou, nebo méně automatizovanou. Tato předložená práce se zabývá jak tradiční 

metodou klasifikace tzv. per-pixel, tak i expertní klasifikací, která využívá „rozhodovací 

strom“ složený z hypotéz, pravidel a jejich atributů, který určuje sám uživatel. Multispektrální 

data, která jsou ve viditelném a infračerveném pásmu spektra, budu v navržené klasifikaci 

kombinovat s daty leteckého laserového skenování s cílem odlišit lesní porost podle jeho 

výšky. Výsledky klasifikace porovnám s výsledky spektrální klasifikace a interpretace obrazu. 

Data, která jsou z oblasti Vrbna pod Pradědem, konkrétně z obce Ludvíkov, budu zpracovávat 

v softwaru Erdas Imagine 2010 a ArcGIS10. 
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1 DRUHY DAT DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ 

Dálkovým průzkumem Země získáváme informace o objektech, které se nacházejí na 

zemském povrchu, pod ním, i v zemské atmosféře. Touto metodou můžeme shromažďovat 

informace o zemském povrchu na dálku díky elektromagnetickému záření. 

1.1 Družicová data 

Jelikož v posledních desetiletích se družicová data stala zdrojem geografických informací 

v mnoha oborech lidské činnosti, přesunul se z vojenské sféry do komerční. Družicová data 

jsou v dnešní době již dobře dostupná a počet systému se v budoucnu bude dále navyšovat. 

V dnešní době zaznamenaly družicové systémy velký posun v prostorovém rozlišení. Přesnost 

se dnes pohybuje okolo 1m v měřítku 1 : 5000 až 1 : 10000. Data si nadále zachovávají 

vysoké spektrální rozlišení a jsou pořizovány v barevné i infračervené části spektra. Spolu 

s těmito daty se dnes dají pořídit i družicové radarové či hyperspektrální data. 

• Výhody družicových dat: 

• Výška záběru 

• Digitální forma 

• Schopnost nosiče provádět opakovaná měření stejného území 

• Vyloučení oblačnosti z opakovaných měření 

• Přístup k datům bezprostředně po jejich naměření (v reálném čase) 

 

[1] Družicový snímek 
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1.2 Letecká data 

Druhy leteckých snímků rozdělujeme na černobílé a barevné snímky. Jsou pořizovány na 

palubě letadla měřicí aparaturou, která je neustále pod dozorem. Výhodou leteckých snímků 

je možnost přizpůsobení podmínek letu k účelu snímků. Nevýhodou je ale pohyb letadla, 

který může být zdrojem chyb a možných zkreslení. Poryvy větru, změna letové výšky apod. 

jsou důležité aspekty, které se musí zaznamenávat do polohových údajů a se kterými se pak 

bude dále pracovat při vyhodnocování snímků. Výhodou leteckých snímků je, že se dá tímto 

způsobem mapovat i jinak nedostupný terén, že nám přináší ucelený pohled na povrch a jiné. 

1.3 Data podle počtu spektrálních pásem 

Data můžeme pořídit jak v jednom, tak více pásmech spektra. Pokud jsou pořízena 

v jednom pásmu, nazýváme je monochromatické data, pokud jsou pořízena ve vlnovém 

rozsahu viditelného spektra, říkáme jim panchromatické a pokud jsou data naměřena ve více 

jak v jednom pásmu, zveme je multispektrálními daty. 

1.4 Digitální a analogová data 

Tato data se rozdělují podle toho, na co jsou zaznamenávána. Analogová data bývají 

pořízena na filmový materiál, digitální jsou zaznamenávána v číselné podobě ať už na palubě, 

nebo přijímací stanicí na zemi. Fotografický obraz analogových dat vzniká centrální projekcí 

a tvoří ho tvarové, fyzikální a optické vlastnosti fotografického objektu. 

 

[2] Ukázka dat 

Data lze dále dělit například podle prostorového rozlišení, obrazových a neobrazových 

dat, podle osy záběru nebo podle počtu záznamů v různých vlnových délkách. [21][22][23] 
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2 METODA LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ 

2.1 Letecké laserové skenování 

Je velmi mladou technologií, umožňující sběr bodů pro tvorbu digitálního modelu reliéfu a 

modelu terénu a to i v zalesněných oblastech. Ačkoli je tato technologie velmi mladá, již 

našla své uplatnění v mnoha praktických aplikacích – jako je třeba tvorba 3D modelu města, 

analýza vegetačního pokryvu, sledování nadzemních vedení apod. Celý proces měření je 

z velké části automatizován. Všechna data jsou získána již primárně v digitální podobě, a 

proto je také vyhodnocení prováděno na počítačích. 

 

2.2 Letecký laserový skener 

U leteckých systémů se skenuje oblast obdobně jako u optického mechanického skeneru: 

jeden řádek vzniká vychylováním paprsku v příčném směru vzhledem ke směru letu letadla. 

Jak se letadlo pohybuje, je další skenovaný řádek oproti předchozímu v podélném směru 

posunut. Určení směru vyslaného paprsku je u pozemních systémů, které se nepohybují, 

poměrně jednoduché a omezuje se pouze na vnitřní přesnost určení úhlů pootočení 

skenovacího mechanismu. U leteckých systémů je nutné použít další měřící systémy, které 

budou určovat orientaci a polohu laserového skeneru – IMU/INS a GPS. Pro kompletní 

systémy leteckého laserového skenování se používá označení LIDAR ( LightDetection And 

Ranging) 

Několikanásobné odrazy vznikají tehdy, když paprsek postupně proniká skrze vegetaci. 

Tyto jednotlivé odrazy lze registrovat a posléze analyzovat. Nejdůležitější z těchto odrazů 

jsou první a poslední odraz. U leteckého skenování první odraz poskytuje informaci o 

vegetačním pokryvu, poslední pak může reprezentovat průběh terénu i pod korunami stromů. 

Obrazovou informaci o typu povrchu získáme díky intenzitě odraženého paprsku. 

2.3 Navigační systém IMU/INS 

Jedná se o navigační systém, který pro měření vektoru využívá vlastnosti velmi rychle 

rotujících těles, která se snaží udržet svoji osu rotace ve směru zemské tíže a dále využívá 

setrvačnost těles. Oba tyto jevy můžeme měřit pomocí několika gyroskopů a akcelerometru, 
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které jsou upevněny na stejné plošině. Soustava gyroskopů (jeden je vždy svisle, další jsou 

pak k němu kolmé) dokáže velmi přesně určit náklony celého systému vzhledem k tížnici. 

Akcelerometr naopak měří zrychlení (funkce rychlosti a času), tedy integrací zrychlení v čase 

lze zpětně určit polohovou složku letu. Přestože současné gyroskopy a akcelerometry měří 

přesně extrémně malé hodnoty, vypočtená trajektorie letu od skutečné se bude odchylovat 

působením systematických chyb, jejichž vliv se dvojnásobnou integrací a frekvencí záznamu 

hodnot znásobuje. Proto je nutné tato měření jednou za čas korigovat a k tomu nám slouží 

třetí část systému – DGPS. 

2.4 DGPS 

Při přesném určování prostorových vztahů na terénu je dnes velmi hodně používána 

diferenciální metoda GPS. Stejně tak je možné ji aplikovat na pohybující se letadlo. Pokud je 

anténa GPS umístěna přesně nad místem, kde je laser, lze definovat poměrně snadno 

vzájemné vztahy mezi měřením GPS a IMU. Při použití dvou aparatur GPS umístěných na 

letadle, lze určit vektor letu a zároveň kontrolovat rotace získané měřením gyroskopy. Tyto tři 

části tvoří ucelený systém pro letecké laserové skenování. Každá měří s vysokou přesností 

potřebné hodnoty nezávisle na ostatních. Každá část používá k měření času své vlastní přesné 

hodiny. Až při zpracování, když všechna již naměřená data jsou propojena do jednoho bloku, 

můžeme obdržet například DMT jako výsledek.  

 

 

[3] LLS 
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2.5 Lidarové systémy 

2.5.1 ALTM 3100 (Optech) 

Tato kanadská firma je světový výrobce lidarů. Její zařízení má dosah 80-3500m, 

umožňuje až 100 000pulsů/s, záběr je +/-25 ۫. Toto zařízení je určeno zejména pro tvorbu 

digitálního modelu terénu. 

 

[4] ALTM 3100 

 

Leica ALS50 

Tento menší plochý lidar uvedla na trh firma Leica. Má rychlost skenování až o 30% 

vyšší než u obdobných systémů. Obsahuje LeicaAeroPlan pro plán snímkování letu. Pulsní 

frekvence je 150kMz, záběr 75 ۫, dostup až 6km, automatická kompenzace snosu, vestavěná 

středoformátová digitální komora, a má možnost až 4 odrazů. 

 

[5] Leica ALS50 
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2.6 Přesnost 

Lidary jsou v provozu již od konce devadesátých let minulého století. Jejich přesnost byla 

tehdy celkově nižší, než je dosahovaná přesnost pozemních systémů, což bylo dáno určením 

využití i konstrukcí zařízení. Délky mohou být měřeny s přesností až centimetr, polohové 

určení je možné získat s přesností 5-10cm (jedná se však pouze o vnitřní přesnost 

jednotlivých částí). Výsledná přesnost je ovlivněna mnoha faktory, včetně použité filtrace dat. 

Konečná přesnost současných systémů je (podle Lohmanna) ve vertikálním směru 10-30cm, 

v horizontálním je však přesnost i několikanásobně nižší díky působení systematických chyb. 

V posledních létech dochází k výraznému zlepšování přesnosti leteckých systémů, která je 

dána výkonnější aparaturou INS/GPS, nižšími nálety a novými laserovými zařízeními. 

 

2.7 Filtrace dat 

Při leteckém laserovém skenování je hustota bodů vysoká, rozestup bodů může být kolem 

20cm. Není jednoduché určit, jak byl který bod odražen od různorodého povrchu, ať už 

vegetace, budov nebo jiných objektů, které vystupují nad terén. Pro získání digitálního 

modelu terénu je nutné odstranit body ležící na objektech a k tomu se používají různé filtrační 

metody:  

• Morfologické filtry 

• Lineární predikace 

• Spline aproximace 

• Shift invariant 

Nejpoužívanější je v praxi morfologický filtr ale dobré výsledky poskytuje i metoda 

lineární predikace.  

2.8 Aplikace 

2.8.1 Tvorba DMR a DMT 

DMR (digitální model reliéfu) vzniká z hodnot prvého odrazu a reprezentuje povrch 

všech objektů ležících na Zemi (vegetace, budovy apod.). 
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DMT (digitální model terénu) aproximuje průběh fyzického povrchu Země, vzniká filtrací 

hodnot posledního odrazu. 

 

2.8.2 Měření výšky lesního porostu 

Pokud laserový paprsek dokáže projít skrze koruny stromů až na terén a je registrován 

první a poslední odraz, lze snadno vypočíst výšku stromů. Dále se používá této technologie 

pro analýzu kritické vzdálenosti od liniových staveb (el. Vedení, plynovody, silnice, železnice 

apod.). 

Laserové skenování můžeme mnohostranně využít. Uvedla jsem jen pár příkladů, ale 

jmenovitě mohu zmínit alespoň dále: sledování elektrického vedení, 3D model města, 

mapování pobřežních oblastí, archeologie apod. 

 

 

3 KLASIFIKACE 

Klasifikace představuje řadu metod a přístupů digitálního vyhodnocení snímku. 

Klasifikací rozumíme přiřazení určitého informačního významu jednotlivým obrazovým 

prvkům. Cílem klasifikace je nahrazení hodnot radiometrických charakteristik původního 

obrazu, jež vyjadřují spektrální vlastnosti objektů a jevů tzv. informačními třídami. 

Informační třídou rozumíme třeba druh pokryvu, zástavbu, typ porostu nebo využití 

zemědělské oblasti.  

3.1 Expertní klasifikace 

Expertní klasifikace se skládá ze dvou modulů: znalostní inženýrství a znalostní 

klasifikátor.  Znalostní inženýrství poskytuje prostředí pro znalost dat, aplikaci pro 

identifikaci proměnných, pravidla a výstup zájmových tříd a vytvoření hierarchického 

rozhodovacího stromu. Znalostní klasifikátor poskytuje prostředí pro začátečníky k aplikaci 

znalostního základu a vytvoření výstupní klasifikace. 
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[6] Hierarchický rozhodovací strom 

3.2 Rozšířená klasifikace 

Klasifikace je proces třídění obrazových bodů do konečného počtu bodů, do konečného 

počtu jednotlivých tříd nebo kategorií údajů na základě hodnot datového souboru. Pokud 

pixel odpovídá určitým souborům kritérií, je pak přiřazen do dané třídy, která těmto kritériím 

odpovídá. 

Existují dva způsoby, jak třídit body do různých kategorií, a to řízenou a neřízenou 

klasifikací. 

3.2.1 Řízená klasifikace 

U řízené klasifikace je dobré alespoň částečně znát území, které se nachází 

v klasifikovaném obrazu a také mít přístup k dostatečnému množství podpůrných dat. Tyto 

informace mohou být například z map, leteckých snímků, či informací získaných mapováním 

na základě práce v terénu. Mezi metody řízené klasifikace patří metoda maximální 

pravděpodobnosti, metoda minimální vzdálenosti, či metoda parallelpiped. Těmito metodami 

klasifikujeme jednotlivé pixely do námi definovaných tříd pomocí vyhodnocování vlastností 

tzv. trénovacích množin. Máme tedy možnost ovlivnit výsledek klasifikace vybráním 

vhodného vzorku trénovacích množin. 
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3.2.2 Neřízená klasifikace 

U neřízení klasifikace není důležitá znalost území, ani nevybíráme trénovací polygon. 

Automaticky jsou vytvářeny shluky na základě vzájemné podobnosti objektových hodnot 

víceobrazu a objekty jsou dále s použitím statistického algoritmu rozděleny do shluků. Mezi 

metody neřízené klasifikace patří metoda ISODATA, k-means, či shluková analýza. 

3.3 Spektrální projev vegetace 

Vegetace pokrývá rozsáhlé oblasti zemského povrchu. Kromě oblastí polárních a 

pouštních se vegetace nalézá na všech družicových snímcích. Vegetací rozumíme travní 

porosty, listnaté a jehličnaté stromy, zemědělské plodiny.  K zjištění spektrálního chování 

vegetace využíváme poznatky o různých odrazech vegetace v různých intervalech 

elektromagnetického spektra. Vyznačuje se především výrazným nárůstem odrazivosti 

v blízké části infračerveného spektra. Pokud se na snímku ve viditelné části spektra odráží 

povrchy s vegetací zhruba 20% dopadajícího záření, pak tedy v blízké infračervené části 

spektra to bude kolem 60%.  

Ve viditelné části spektra je záření výrazně pohlcováno zeleným barvivem, tzv. 

chlorofylem. Na černobílých snímcích jsou tedy povrchy s vegetací tmavé. Nejintenzivněji 

chlorofyl pohlcuje v modré a červené části spektra, proto se vegetace jeví zelená. V pásmu 

infračerveného záření 0,72µm až 1,3µm (oblast buněčné struktury) je nejvýznamnějším 

činitelem ovlivňujícím odrazivost morfologická struktura listu. Buňky celulózy, která je 

stavební látkou listu, mají v této vlnové délce velmi nízkou pohltivost, Díky 

několikanásobnému odrazu uvnitř listu je celková odrazivost listů v blízkém infračerveném 

záření mnohem vyšší.  Na infračervených snímcích lze poměrně snadno odlišit listnatý od 

jehličnatého lesa. Porosty listnatého lesa, či krajina se zelenými plochami jsou na snímcích 

světlejší, působí dojmem, že jsou pokryty sněhem nebo ozářeny měsíčním světlem. Jehličnatý 

les absorbuje infračervené záření více jak listnatý a jeví se tedy na snímku jako tmavý.  
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Vlnová délka (µm)  

[7] Spekrální projev vegetace 

 

4 KLASIFIKACE LESNÍCH POROSTŮ 

Současná podoba lesů ve střední Evropě se začala vytvářet v polovině 18. století radikální 

přestavbou tehdy již degradovaných a devastovaných porostů či spíše porostlin, které začaly 

v krajině převažovat v důsledku neregulované toulavé těžby, později i velkoplošných těžeb 

bez následné obnovy lesů. Rozvíjející se hutnický a sklářský průmysl vyžadoval stále větší 

přísun dřevěného uhlí, s růstem počtu obyvatelstva a rozrůstáním měst se zvyšovaly nároky 

na dodávky palivového a stavebního dříví. 

Panovníci Marie Terezie a Josef II. i vlastníci lesů si začali uvědomovat vážnost situace a 

hledali řešení. Tehdy kromě vydání patentů a nařízení o nakládání s lesy byla pro počínající 

cílevědomé lesní hospodářství formulována jasná společenská objednávka: vypěstovat 

dostatek kvalitního stavebního a palivového dříví; vlastníci lesů k tomu dodali: a zvýšit výnos 

z lesního majetku. Tak vznikl a v praxi se uplatňoval systém „normálního pasečného lesa", 

který byl charakteristický holosečným způsobem obnovy a umělou výsadbou smrku nebo 

borovice. 

 

Dnes 

Dnes stále ještě převažující názor o převaze jehličnatých monokultur již neodpovídá 

skutečnosti. Jestliže budeme lesy posuzovat z hlediska smíšenosti, pak situace není zdaleka 

tak špatná. Existují různá kritéria, podle nichž lze klasifikovat smíšenost porostů. 

V podmínkách České republiky se nejčastěji používá třídění podle zastoupení dřevin 

Odrazivost (%) 
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 Za čisté jehličnaté monokultury se považují porosty, v nichž příměs listnáčů je menší než 

25 procent, takových porostů je u nás 31 procent. Naopak porostů listnatých s příměsí 

jehličnanů menší než 25 procent je celkem 13 procent. Lesů smíšených je dnes již 56 

procent. 

4.1 Klasifikace stromů 

Stromy se třídí zpravidla podle vzájemného postavení (podle výšky a vzrůstu), 

hospodářského významu, či stadijního vývoje, kdy hodnotící hlediska se velmi často prolínají. 

Klasifikace stromů dnes slouží v prvé řadě pro pěstební výběr a vyznačení pěstebního zásahu. 

Klasifikací lesních porostů podle výšky máme několik. Klasifikace Kraftova, Konšelova, 

Jurčova, Polanského, Schädelinova, IUFRO a jiné. Na ukázku jsem vybrala první tři 

klasifikace. [17] 

4.1.1 Kraftova klasifikace 

Kraftova klasifikace patří mezi nejznámější třídění stromů podle výšky. Dělí stromy do 

pěti tříd a byla vypracována pro smrkové a borové porosty.[17] 

 

1. tab. Kraftova klasifikace 

 

[8] Kraftova klasifikace 
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4.1.2 Konšelova klasifikace 

Konšelova klasifikace je vlastně jen upravená klasifikace Krafta. Konšelova 

klasifikace je součástí Konšelovy probírkové metody a je podkladem pro stanovení 

probírkových stupňů a jednotlivých probírek.[17] 

 

 
2.tab. Konšelova klasifikace 

 
 

 

[9] Konšelova Klasifikace stromů  
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4.1.3 Jurčova klasifikace 

Jurčova klasifikace třídí stromy podle výškového rozlišení mlaziny a pěstebního 

významu jedinců.[17] 

 
3.tab. Jurčova klasifikace 

 
 

 

[10] Jurčova klasifikace stromů 

 

4.2 Struktura lesních porostů 

Pojmem struktura lesních porostů rozumíme kompozici určitého celku s více či méně 

vyvinutým vnitřním uspořádáním. Lesní struktura zahrnuje veškeré biotické a abiotické 

složky lesního ekosystému.  
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Strukturně bohaté lesy většinou vykazují stupňovitou stavbu porostu. V původních 

porostech je nejvyšší prostorová rozdílnost ve stádiu dorůstání v rámci malého vývojového 

cyklu. Tento „druh“ lesů je zpravidla odolnější proti působení biotických a abiotických 

poruch. 

4.2.1 Růstové stupně 

Mladý porost zahrnuje první tři růstové fáze lesa: nálet, nárost a odrostlou kulturu, mlazinu. 

Zatímco nálet je vymezen nezabezpečenými semenáčky až po jedince o střední 

porostní výšce do 0,5m, nárost vznikl přirozenou obnovou (nasemeněním). Je vymezen 

střední porostní výškou 0,6-1,3m. Odrostlá kultura je fáze porostu, který vznikl uměle sadbou 

nebo síjí a je vymezen střední porostní výškou stejnou jako nárost. Mlazina je porost, který 

následuje po nárostu, či odrostlé kultuře se střední porostní výškou větší než 1,3m a výčetní 

tloušťkou do 5 cm. Mlazina většinou vytváří souvislou korunovou vrstvu. Houština je velice 

podobným pojmem jako mlazina. Na rozdíl od mlaziny je to těžko prostupný porost mladých 

stromků. Tyčkovina je porost 2. Až 4. Věkového stupně se střední výčetní tloušťkou v rozpětí 

6-12 cm. 

Porost středního věku bývá v růstové fází tyčoviny, která je vymezena střední výčetní 

tloušťkou 13-19 cm. U tyčoviny přetrvává tloušťkový přírůst, takže objemový přírůst u 

většiny dřevin vrcholí. 

Dospívající porost je porost v růstové fázi kmenoviny. Kmenovina je konečnou růstovou fází 

lesa, kdy porost plodí, dozrává, vlastnosti jsou ustáleny a rozměry stromů se blíží zralostním 

hodnotám. 

Dospělý porost je v růstové fázi vyspělé kmenoviny, který dosáhl mýtní zralosti. 

Zralý porost je z produkčního hlediska vhodný k obnově, u něhož vrcholí stadium mýtní 

zralosti. 

Přestárlý porost je v závěrečné fázi růstu lesa, přesahující fyziologické a dosahující fyzické 

zralosti lesa. [18] 
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5 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU V ČESKÉ 

REPUBLICE 

 

V dnešní době na základě údajů z leteckého laserového skenování, fotogrammetrie a 

lokálních průzkumů, můžeme dostat podrobné informace o lesních typech, druzích, výškách,  

počtech kmenů jednotlivých stromů, o plochách a objemech dřeva, hustotě biomasy a 

zásobách uhlíku. Využívá se zde i několikanásobného odrazu s metodou LLS. Stromy mohou 

být vyobrazeny ve 3D. Tyto data mohou posloužit státním institucím, územnímu plánování 

pro zhodnocení současného stavu, či pro plánování budoucího rozvoje, nebo pro urbanistické 

analýzy, místní znečištění ovzduší, k určení nebezpečné vegetace u potrubních zón, kde by 

mohla ohrozit vysoké napětí. 

 
• Tvorba digitálních modelů terénu z dat leteckého laserového skenování a jeho využití 

pro aktualizaci výškopisu ZABAGED (Dušánek) 

• Tvorba digitálních modelů reliéfu v zalesněných oblastech s využitím full waveform 

LiDARových dat (Dušánek) 

 

5.1 Použití metody leteckého laserového skenování v jiných 

oborech 

V uplynulém desetiletí našla tato metoda uplatnění v řadě různých oborů. Nadcházející 

uvedené projekty nejsou jistě všechny, které u nás v České republice vznikly.  

5.1.1 Archeologie 

V dnešní době je archeologie úzce spjatá s daty dálkového průzkumu Země.  Využívají 

například speciální letecké snímky, které jsou pořízeny za nízkého ranního či večerního 

slunce pro zvýraznění zbytků staveb na zemi. Pomocí metod dálkového průzkumu Země 

mohou sledovat na zdraví vegetace například zdi a příkopy schované pod povrchem. Tato 

vegetace totiž reaguje na prostředí, do kterého zapustila své kořeny. Kombinací dat DPZ se 

například zabývá práce Dálkový archeologický průzkum starého sídelního území Čech 

Konfrontace výsledků letecké prospekce a analýzy družicových dat od pana Gojdy a Johna.  
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[11] Terezín 

 
Na snímcích se nachází Terezín. Snímek A je multispektrální snímek (R+G+B), 

snímek B je panchromatický snímek a snímek C je výsledek spojení snímků A a B pomocí 

pansharpeningu. 

Moderní způsob archeologie je tzv. nedestruktivní archeologie, která přímo využívá 

data dálkového průzkumu Země, geofyzikální průzkum, povrchové sběry a povrchový 

průzkum antropogenních reliktů. Z DPZ využívá kombinaci družicových snímků, kolmé 

letecké snímky a prospeki z nízko letícího letadla. 

 

 
[12] Ukázka vlivu podzemní zdi na vegetaci 
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Další projekty: 

• Využití volně dostupných dat dálkového průzkumu Země k identifikaci 

archeologických komponent: čtyři příklady polského území (Brejcha) 

5.1.2 Vodní hospodářství 

Od roku 2009 jsou zkoumány na pracovišti Výzkumného ústavu vodohospodářského 

T. G. Masaryka možnosti využití leteckého laserového skenování k aktualizaci 

vodohospodářských dat. Využití dat LLS a digitálního modelu reliéfu na tocích a v 

příbřežních zónách bylo využito v referátu Kateřiny Uhlířové a Hany Novákové. Cílem jejich 

výzkumu byla analýza přesnosti dat pro stanovení záplavových území a možnost identifikace 

výškových překážek na tocích v Polabí a Jičínsku. Prosotorové analýzy byly provedeny v 

prostředí ArcGIS.  

 

[13] Polabí – rozložení vstupů a výstupů 

 

 

[14] Jičínsko - rozložení vstupů a výstupů 
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Další projekty v tomto oboru: 

• Možnosti využití laserového snímání povrchu pro vodohospodářské účely (Uhlířová, 

Zbořil) 

• Využití metod dálkového průzkumu Země pro hodnocení povodňových událostí 

(Hais) 

5.1.3 Stavebnictví 

Dálkový průzkum Země se využívá také ve stavebnictví pro bezkontaktní určení 3D 

souřadnic, vizualizaci staveb, ocelových konstrukcí, terénu apod. Kombinace dat se používá 

v architektuře při zpracování dokumentace historických budov, k dokumentaci zkoumaných 

objektů, k extrakci přesného půdorysu budov, ke generování terénní kostry, v kartografii – 

s důrazem na znázornění terénu. 

Projekty v tomto oboru: 

• Mapování změn zástavby s využitím dat DPZ (Vostracká) 

• Skalní útvary v kartografii a GIS (Lysák) 

• Vytvoření modelů budov z leteckých měřických snímků a řídkého bodového mračna 

(Hofman) 

• Znázorňování skal v digitální kartografii a GIS (Lysák) 

• Velkoměřítková prostorová databáze pro účely památkové péče (Rauch) 
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[15] Ukázka mračna bodů intravilánu 

 

 

6 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU VE SVĚTĚ 

Kombinace dat dálkového průzkumu Země je ve světě hojněji využívána než u nás. 

Dosvědčují tomu i projekty, které nám jasně ukazují, že jsou ve světě s metodami a daty DPZ 

zase pár kroků napřed.  Nejen, že je využívají například ke geologickým průzkumům, 

sledování oceánských proudů, územnímu plánování, sledování lesního stavu, větrné eroze, 

zamokření, predikci salinity, podzemním lesním požárům, sledování potopených lodí, k úniku 

ropy nebo obsahu a toku CO2 na hladině moře, ale kombinaci dat využívají k monitoringu 

larev a dospělých jedinců komárů rodu Anopheles nebo k sledování invazivních stromů. Je to 

pouze malá ukázka toho, jak se dají data dálkového průzkumu využít. V otázce lesních 

porostů se asi nejvíc přiblížil mému tématu projekt, který kombinuje digitální letecké snímky 

s lidarovými daty pro objektově orientovanou klasifikaci lesa s názvem 

Cominingfeaturesextractedfromimagery and lidar data forobject-

orientedclassificationofforestareas(T. Hermosilla, J. Almonacid, A. Fernández-Sarría, L.A. 

Ruiz, J.A. Recio).  

Další projekty zabývající se tématikou lesních porostů: 

• Assessing aspen using remote sensing (Hamilton, Megown, Benedetto, Bartos, 

Mikeck). Tato práce se zabývá úbytkem osik, což má za následek negativní vliv na 
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povodí, divokou zvěř a rostliny. Informace o umístění, množství a stavu porostů osik 

chybí, proto pomocí kombinace dat DPZ shledávají efektivní způsob k zjištění 

kvantitavních a prostorových informací o osikách. 

• Remote Sensing Techniques for Forest Parameter Assessment Multispectral 

Classification and Linear Spectral Mixture Analysis (Vohland, Stoffels, Schuler). Tato 

práce se zabývá nejen druhem a věkem porostu, ale také kvantifikací porostů. 

• Using Remote Sensing to Track Invasive Trees (Perry) 

 

 

[16] Klasifikace lesního porostu 

 

• Integrating GIS and Remotely Sensed Data for Mapping Forest Disturbance and 

Change (Rogan, Miller) 

• Comparison of pixel-based and object-oriented classification methods for extracting 

built-up areas in Aridzone (Qian, Zhou, Hou) 
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6.1.1 Výzkumný projekt Highscan ( Research project Highscan) 

V rámci projektu EU Highscan a výzkumných ústavů v Rakousku, Švýcarsku, 

Německu a Finsku, vyvinuli inventarizaci lesů metodou používající vysoké satelitní rozlišení 

a data z leteckého laserového skenování. Parametry, jako výška stromu, průměrná porostní 

výška, hustota porostu, plocha koruny a objem dřeva, byly úspěšně získány z dat laserového 

skeneru pro hodnocení lesních porostů. Výsledky se ukázaly jako výrazně přesnější než 

parametry získané konvenčními metodami. 

 

[17] Na prvním obrázku jsou barevně odlišeny výšky stromů, na druhém obrázku je  

3D model lesa 

 

6.1.2 Výzkumný projekt Natscan (Research Project Natscan) 

Jeho centrálním bodem zájmu bylo studium pokročilých metod leteckého laserového 

skenování a jejich přizpůsobení požadavkům monitorování životního prostředí. Dálkový 

průzkum Země a Geografické informační systémy univerzity ve Freiburgu v Německu 

vyvinuli algoritmus pro 3D rozpoznání objektů, analýzu obrazu, měření a vizualizaci terénu a 

objektů na něm. 
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[18] Segmentace oblasti koruny stromů 

 

 
[19] Zařazení do listnatých a jehličnatých stromů 

 

 

7 METODIKA 

7.1 Popis území 

Data, které jsem obdržela, jsou z lokality Vrbna pod Pradědem, konkrétně obec Ludvíkov, 

která se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Bruntál,  v pohoří Hrubého Jeseníku, 

v nadmořské výšce 520-590m.n.m. V údolí města Vrbna je soutok tří řek: Bílé, Střední a 

Černé Opavy. Prochází jím hranice Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. V mém vymezeném 

území se nachází také Vysoká hora, která je nejvýchodnější „tisícovkou“ Hrubého Jeseníku, 

jejíž hřbet se táhne východně od obce Ludvíkov.  Vrchol hory je velmi špatně dostupný a 

nachází se na něm geodetický bod. 
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[20] Zájmové území 

 

7.2 Popis dat 

Podklady pro mou diplomovou práci mi zaslala firma Geodis Brno spol. s.r.o. 

7.2.1 Letecké digitální velkoformátové snímky 

Obdržela jsem barevné RGB (Red, Green, Blue) a infračervené CIR (ColorInfraRed) 

snímky, jejichž radiometrické rozlišení je pro modrou 410 – 530nm, pro zelenou 490 – 

630nm, pro červenou 585 – 680nm a pro blízkou infračervenou 685 – 910nm.Byly pořízeny  

kamerou UltraCamX, jejíž multispektrální kamera má parametry uvedené v tabulce níže. 

Snímky jsou v nekomprimovaném formátu Tiff v 8bitové hloubce, se všemi parametry EO, 

které jsou uvedeny v další tabulce. Data byla převedena do souřadnicového systému S-JTSK.  
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Stri

pId 

Photo

Id 

Computed

X 
ComputedY 

Compu

tedZ 

Compute

dOmega 

Compute

dPhi 

Compute

dKappa 
CameraId 

2c 
09_114

396 
-535344,187 -1063755,832 4076,036 0,486911 -0,457837 -89,670470 

ucx_sx_1_9021606

2/09_02_10 

2c 
09_114

397 
-534482,689 -1063756,950 4082,230 0,166742 -0,347076 -89,522533 

ucx_sx_1_9021606

2/09_02_10 

2c 
09_114

398 
-533619,956 -1063762,206 4082,857 -0,364624 -0,242397 -90,117682 

ucx_sx_1_9021606

2/09_02_10 

3 
09_114

447 
-535327,974 -1066291,108 4136,613 -1,519767 0,334323 90,231488 

ucx_sx_1_9021606

2/09_02_10 

3 
09_114

448 
-534470,588 -1066265,523 4141,246 -1,570047 0,106527 89,799149 

ucx_sx_1_9021606

2/09_02_10 

3 
09_114

449 
-533608,597 -1066243,723 4146,126 0,663378 0,038916 90,035810 

ucx_sx_1_9021606

2/09_02_10 

4.tab. Parametry EO 

Graf spektrální intenzity multispektrálních dat z kamery Vexcel UCX 

Barevné infračervené snímky (ColorInfrared) – CIR 

Snímky získané ze satelitů nebo letadel nám dávají nástroj ke studiu zdravotního stavu 

vegetace, znečištění životního prostředí a dalších vlivů lidské činnosti na naší Zemi. Ať už 

letadlo nebo družice, oba využívají viditelnou i neviditelnou část elektromagnetického 

spektra. Blízké infračervené záření je pro lidské oko neviditelné, ale přidáním do těchto 

snímků umožňuje vědcům vidět povrch Země v jiných tzv. nepřirozených barvách. 

Výsledkem je barevný – infračervený snímek.[18] 

RGB snímek (red – green – blue) 

RGB snímek je klasický snímek pořízený v přirozených barvách (reálných pro oko) 



26 
 

7.2.2 Letecká laserová data 

Tyto data byla pořízena aparaturou ALS50-II Leica Geosystem.  Data byla pořízena 

dne 9. září 2009 v nominální výšce letu nad terénem 3700 m, se středním elementem obrazu 

21,5 cm. Soubor má velikost 2,5x2,5 km a obsahuje body terénu oklasifikované v jedné třídě 

(Ground), zbytek ve třídě Default a třída tzv. „low pointů“, které jsou špatné po čištění 

modelu terénu (používá se zkratka DTM, což je anglicky Digital Terrain Model). Body 

z leteckého laserového skenování ve formátu .las bývají zakódovány do oklasifikovaných 

skupin podle intenzity odrazu viz. tab. 

 [21]ASPRS Standard LIDAR Point Classes verze 1.2 

Laserová data o zemském povrchu jsou získávána pomocí vysílání laserových paprsků 

v podobě pulzů ze skeneru, který je umístěn na leteckém nosiči. LLS má vlastní zdroj 

záření,není tedy závislý na slunečním záření. Zaznamenávány jsou odrazy jak od povrchu 

země, tak i od objektů, které se na něm nacházejí. Poloha bodu je vypočítána prostorovým 

rajonem, kdy vzdálenost bodu od nosiče je určena časem putujícím od vyslání paprsku k 

přijetím jeho odrazu od terénu či jiných objektů zpátky do skeneru a směr paprsku je určen z 

prvků vnější orientace měřených pomocí aparatury GPS a inerciálním navigačním systémem. 

[1] [4] 

Datapořízená pomocí LLS mají podobu tzv. mračen bodů. Jedná se o nepravidelně 

rozmístěná bodová data. Díky automatickým procesům filtrace a klasifikace se rozlišují 

odrazy od zástavby, vegetace a rostlého terénu a oddělují se hrubé chyby. Filtrovaná data 

„rostlého“ terénu jsou použita pro základ digitálního modelu reliéfu (DMR). [4] 

Data jsou převedena do standartního souřadného systému S-JTSK East North a 

výškového referenčního systémuBalt po vyrovnání (Bpv). Poskytnuta byla ve formátu .las 

(LIDAR data exchange format standard), což je binární formát, který vyvinula americká 
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společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum ASPRS (American Society for 

Photogrammtry and Remote Sensing).  

Byla mi doručena tato sada dat: 

• Letecký snímek RGB 

• Letecký snímek CIR 

• Digitální laserskenovaný model terénu 

 

 

[22] Letecký snímek RGB 

 

 

[23] Letecký snímek CIR 
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[24] Zobrazení dat v programu ArcScene 

 

 

[25] Zobrazení dat v programu ArcScene 
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7.3 Použitý software 

V tomto projektu jsou data leteckého laserového skenování zpracovávána pomocí 

softwaru a nádstavbyArcGIS z produkce firmy ESRI a softwaru Erdas 2010. 

 

7.3.1 Erdas 2010 

ErdasImagine je výkonný software, který je pravděpodobně nejvíce využívám vědci 

pro analýzu a manipulaci s daty dálkového průzkumu Země. Erdas zavedl řešení pro 

kombinace dat z fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země a geoprostorové analýzy do 

jednoho produktu. Zpracovává letecké a družicové snímky, vytváří ortosnímky, vyhodnocuje 

typy pokryvu, aktualizuje polohopis, mapuje výškopis a mnoho dalšího. Data mohou být 

reprezentována ve formě nejen kartografického výstupu, ale také formou 3D. [16] 

 

7.3.2 ArcGis 

ArcGIS je integrovaný, škálovatelný a otevřený geografický informační systém, jehož 

výkonné nástroje pro editaci, analýzu a modelování spolu s bohatými možnostmi datových 

modelů a správy dat z něj činí nejkomplexnější GIS software na současném trhu. Patří sem 

nástroje pro všechny GIS úlohy: editace, automatizace zpracování údajů, správa dat, 

geografické analýzy, aplikace na internetu a mapování. 

ArcGIS Spatial Analyst a ArcGIS 3D Analyst umožňují vizualizovat mračna 

výškopisných bodů, prostorové výpočty, analýzy a provádět jejich opravy a modifikaci. 

ArcGIS 3Danalyst 

ArcGIS 3D nám poskytuje nástroje pro tvorbu 3D povrchů a jejich analýzu a simulaci 

jako orientaci svahu, sklon, profil, analýzu viditelnosti, změnu sklonu, videozáznam pohybu, 

simulaci pohybu v území v reálném čase apod. Pomáhá v případech, kdy je potřeba v řešení 

zohlednit průběh reliéfu a aspekty plynoucí z jeho tvaru. 

ArcGIS Spatial Analyst 

Spatial Analyst obsahuje více než 200 funkcí pro zpracování rastrových dat, pomocí 

něho můžeme získat informace o našich datech, definovat prostorové vztahy, provádět výběr 
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oblastí odpovídající dané podmínce, porovnávat několik rastrů, nalézt nejvhodnější trasu, 

analyzovat terén, hustotu a mnoho dalších věcí. 

Samozřejmě existuje mnoho softwarů pro práci s LLS daty jako SCOP++, Altexis, XTools 

Pro, ETGeoWizard, LeicaGeosystems – Socet Set, IGI – Las ToolGeocoda, TopoSys–ToPIT, 

Streetside a mnoho mnoho dalších. 

7.4 Postup práce při zhotovování leteckých velkoformátových 

snímků (kamerou UltraCamX) 

Pro získání surových dat je klíčový snímkovací let, kdy letadlo letí po přesně 

naplánovaných náletových osách. Když se dostane nad plánovanou část území, kamera 

UltraCamX automaticky exponuje snímek, a to díky komunikaci s navigačním systémem 

CCNS4. Pak nastane celá sekvence dílčích pozic u pořizování snímku, kdy se výsledný 

snímek vytváří v prostředí softwaru Ultramap. 

Vyvolání probíhá následným postupem. Stáhnou se surová data z úložné jednotky DX-

Docking Unit. Surová data z kamery (označují se jako krok 0) se geometricky a radiometricky 

zkorigují s použitím kalibračního protokolu kamery (vznik kroku 1), pak se data spojí z devíti 

panchromatických chipů do panchromatického snímku (funkce zvaná moniliticstitching) a 

čtyři barevné kanály (R, G, B, NIR) se spojují do jednoho čtyřkanálového rastru. Toto 

zpracování je automatické. V softwaru Ultramap v modulu AT se vytvoří tzv. Tie point 

collection a PBCB projekt, kde modul vygenerován sadu vázacích bodů spolu se souborem 

PBCB, který zpracovávané snímky barevně sjednocuje do homogenního bloku. V dalším 

kroku jsou již snímky ve finální podobě a s parametry určenými zadavatelem (data se převádí 

z kroku 2 do kroku 3). V tomto kroku převodu dochází k radiometrické úpravě snímků a 

k pansharpeningu (proces spojení barevné informace a panchromatické informace, kdy 

vznikne barevný snímek v plném rozlišení). Pro radiometrické úpravy se používají 

v Ultramapu nástroje, jako levelsaverage, levelsrelative, levelsrelative to absolute, curves 

apod. Pro radiometrické vyrovnání snímků slouží nástroje model basedcorrection s funkcí 

projectbasedcolorbalancing. 

Konečné snímky se dají vygenerovat v několika režimech: barevné RGB, černobílé 

Grayscale, či infračervené CIR fotografie. Lze také vygenerovat každý ze vstupních kanálů 

zvlášť, nebo použít čtyřkanálový RGBI výstup. Formátem může být nekomprimovaný tiff 

nebo jpg. Tiff může být v 8 nebo 16-ti bitové hloubce. 
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7.4.1 Digitální kamera VEXCELUltraCamX 

Společnost Microsoft Vexcel má nejvyšší procentuální zastoupení snímkové techniky 

na trhu.  

V senzorové hlavě má 8 objektivů. Ty, které se nacházejí na středové linii, pořizují 

sérii panchromatických snímků s vysokým rozlišením. Ostatní objektivy sbírají data 

v barevných kanálech RGB a kanálu blízkého infračerveného záření. „Panchromatické 

snímky jsou pořízeny v rychlé sekvenci za sebou jdoucích záběrů, které jsou exponovány v 

přesně stanovený moment. Po první expozici následují další v časovém odstupu, jenž vyplývá 

z rychlosti letounu a rozteče dílčích objektivů. Druhá expozice tedy proběhne poté, co letoun 

urazí vzdálenost zhruba 8 cm. “[19]V polovině cyklu dochází k vytvoření čtyř snímků, kde 

každý zvlášť nese informaci o červeném, zeleném, modrém a blízkém infračerveném záření. 

 

 

[26] Kamera UltraCamX 

 

8 POSTUP PRÁCE 

Data byla upravena georeferencováním a ořezána pomocí funkce Clip v programu 

ArcGis10, z důvodu společného použití ke klasifikaci. Bez těchto úprav bych nebyla schopna 

data zkombinovat. Ke společné kombinaci dat byl vybrán snímek 09_114396. 
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8.1 Postup s daty LLS 

V programu ArcMap 10 jsem přes funkci The Point FileInformation (ArcToolbox/3D 

AnalystTools/ Conversion/FromFile/Point FileInformation) provedla kontrolu kvality dat.  

 

[27] Funkce Point File Information 

 

 

[28] Atributová tabulka s daty LLS 

 

Lidarová data se vyznačují velkým mračnem bodů. Jeden laserový puls může být 

vrácen mnohokrát do palubního snímače. Puls se může odrazit od kmenu stromu, od větve, 

listu a země. Jediný lidarový soubor může mít velikost 60 až 100 MB a může obsahovat 

několik milionů bodů. Pokud jsou tato data načtena do tabulky, vytváří zase miliony záznamů, 
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což má za následek velký datový soubor. Tento problém lze vyřešit načítáním bodů do 

geodatabáze známé jako multipoint. Nástrojem LAS to Multipoint se nám umožňuje čtení 

lidarových datových souborů a nahrátí do geodatabáze. Vložení lidarového souboru do 

geodatabáze nám umožňuje bezproblémovou mozaiku celého lidarového souboru. 

 

 

[29] Funkce LAS to Multipoint 

 

 

[30] Výsledek vytvoření multibodů 

 

Pracovní postup k získání dat z lidarového souboru do formátu, který může být použit 

dál třeba v jiné klientské aplikaci je následující: konvertovat surové data do 

multipointfeatureclass v geodatabázi, pak začlenit multipointfeatureclass do geodatabáze 

terénu. 
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Vytvoření terénní geodatabáze jsem provedla v ArcCatalogu z menu File – New –

FeatureDataset. Důležité při tomto kroku je zvolit stejný souřadný systém, jako mají data. 

 

[31] Vytvoření terénu 

 

[32] Vytvoření DEM 

Vytvoření DEM 

DEM nebo DSM mohou být vytvořeny z třídy multipointfeatureclass s nástrojem 

Point to Rastertool. Tento nástroj je ideální pro lidarová data a pro většinu lesnických 

aplikací. Jedinou nevýhodou je, že se nulová hodnota buňky objeví v rastru na místě, kde 
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nedošlo k zpětnému odrazu. Vložila jsem tedy vrstvu odraz_zeme_1 (multipointfeaterclass), 

jako hodnotu jsem zvolila ShapeZ, což je tvar pole z třídy multipointfeature (obsahuje výšky 

z), u přiřazení typu buňky jsem zvolila MEAN, protože hodnota MEAN je pro průměrnou 

výšku plochy, a nakonec velikost buňky jsem vypočetla na 12,96 (jelikož je dobrým 

pravidlem průměrnou vzdálenost bodu čtyřikrát znásobit – 3,24*4). Kdyby v DEMu bylo 

hodně nulových hodnot, povrch by byl příliš jemný. Kdyby byl povrch naopak hrubý, ztratil 

by detail. 

 

[33] Funkce Point to Raster 

Stejným postupem jsem vytvořila první odraz. Přes funkci LAS to Multipont jsem 

zadala hodnotu vzdálenosti bodu 1,78(viz. tabulka), vyfiltrovala pulsy, které byly ve třídě 1 

(neklasifikované) a zvolila jako hodnotu odrazů 1. Přes funkci Point to Raster jsem vytvořila 

druhý DEM a následně je od sebe odečetla.  

 

[34]Funkce LAS to Multipoint 
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[35] Výsledek prvního odrazu 

 

 

[36] Odečtení hodnot 

 

Za hodnotu jedna jsem dosadila první odraz a za hodnotu dvě odraz od země. Vyšel mi 

tedy výškový profil vegetace. 
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[37] Výška porostu 

8.2 Postup s digitálními leteckými snímky 

8.2.1 Řízená klasifikace 

Jak jsem již výše zmínila, u řízené klasifikace se celý postup začíná vytvářením 

trénovacích ploch a nadefinováním reprezentativních signatur podle zvoleného klasifikačního 

schématu. Použila jsem k tomu modul Classifier, konkrétně nástroj Signature editor, do 

kterého jsem během vytváření trénovacích ploch zadávala nové signatury, podle daného typu 

pokryvu. Trénovací plocha, vybrána dle oblasti zájmu, byla přidána do editoru pomocí funkce 

Create New Signature. Vždy po zhotovení několika vybraných signatur, jsem sjednotila 

danou třídu, dala jí příslušný název a zvolila vhodnou barvu. Dohromady jsem vytvořila 6 

tříd: Listnatý porost, Jehličnatý porost, Travní porost, Zástavba, Pole a Komunikace. 

Výška porostu 
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[38] Řízená klasifikace 

 

Po zhotovení všech potřebných tříd jsem přešla na další krok a tím je řízená 

klasifikace. Vyzkoušela jsem všechny algoritmy řízené klasifikace, které byly na výběr: 

Maximum Likelihood (maximální shoda), Mahalanobis Distance (Mahalanobisova 

vzdálenost) a Minimum Distance (minimální vzdálenost).  

V mém případě byly algoritmy Mahalanobis Distance a Maximum Likelihood velmi 

podobné, ale nejlepší výsledky měl algoritmus Minimum Distance, který byl nejpřesnější ve 

vyhodnocení pokryvu. Rozhodla jsem se tedy dále pracovat s výsledky algoritmu minimální 

vzdálenosti. 
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[39] Maximum Likelihood (maximální shoda), Mahalanobis Distance (Mahalanobisova 
vzdálenost) a Minimum Distance (minimální vzdálenost) 

 

Přesnost klasifikace můžeme hodnotit histogramy, spektrogramy, či korelogramy. 

Jako příklad zde uvádím histogram pro třídu půda v prvním pásmu mého snímku. Přesnost 

spektrálních příznaků poznáme podle normálního rozložení hodnot dané třídy a pásma. 

 

[40] Histogram pro třídu Půda 

 

Jako další formu zjištění kvality jsem použila tzv. Error Matrix neboli chybovou 

matici. Tu jsem použila z Editoru signatur s funkcí Contingency. Tímto nástrojem můžeme 

vyhodnotit, které pixely byly správně klasifikovány. Výstupem chybové matice je matice 

procent, ve které vidíme kolik pixelů v každé trénovací ploše, bylo přiděleno do jednotlivých 

tříd. Co se týče výsledku mé chybové matice, vše proběhlo kupodivu ukázkově. Všechny 

zastoupené třídy byly vyhodnoceny správně, tedy všechny pixely byly dobře zaklasifikovány. 
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ERROR 
MATRIX           

-------------   

    

  Reference Data 

  -------------- 

Classified   

      Data Listnatý porost 
Jehličnatý 
porost 

Travní 
porost   Zástavba 

---------- ---------- ---------- ---------- ----------   

Listnatý porost 300 0 0 0   

Jehličnatý porost 0 44 0 0   

Travní porost 0 0 300 0   

  Zástavba 0 0 0 300   

      Pole 0 0 0 0   

Komunikace 0 0 0 0   

    

ColumnTotal 300 44 300 300   

    

  Reference Data 

  -------------- 

Classified   

      Data       Pole Komunikace RowTotal %   

---------- ---------- ---------- ----------   

Listnatý porost 0 0 300 100%   

Jehličnatý porost 0 0 44 100%   

Travní porost 0 0 300 100%   

  Zástavba 0 0 300 100%   

      Pole 300 0 300 100%   

Komunikace 0 300 300 100%   

    

ColumnTotal 300 300 1544   

    

    

    ----- End ofError Matrix -----     
5.tab. Chybová matice      
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8.2.2 Neřízená klasifikace 

Neřízená klasifikace, jak jsem již zmínila výše, probíhá způsobem zcela 

automatizovaným. V modulu Classifier jsem zadala Unsupervised Classification a vyplnila 

dané parametry následovně: vložila jsem klasifikovaný soubor, stejný, který jsem použila při 

řízené klasifikaci, vyplnila výstupní klasifikovaný soubor a výstupní signatur set. Počet tříd 

jsem zvolila 13, jelikož je lepší mít raději více tříd, které pak můžeme spojit do požadovaného 

počtu tříd. Do maxima iterací jsem zadala hodnotu 24. Je to maximální počet opakování, kdy 

algoritmus ISODATA data „přeskupuje“. Hodnotu jsem samozřejmě mohla nastavit na nižší, 

ale rozhodla jsem se tak pro přesnější klasifikaci. Práh konvergence jsem nastavila na 0,950 

(což je původní nastavení) a znamená to, že jakmile 95% a více procent pixelů zůstane ve 

stejném shluku,ISODATA zastaví proces zpracování. 

 

 

[41] Nastavení algoritmu ISODATA 

 

Po neřízené klasifikaci jsem snímek rekódovala přes modul Interpreter, Gis Analyze a 

funkci Recode. Tím se přiřadili nové číselné hodnoty třídám a vytvořila se nová vrstva, kterou 

lze lépe rozlišit separaci tříd. 
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[42] Porovnání neřízené klasifikace 

 

 

8.2.3 Postklasifikační úpravy 

Postklasifikační úpravy jsou poslední a důležitou částí řízené klasifikace. Proto 

výsledný soubor řízené klasifikace ještě tímto způsobem upravím. A to konvolučním filtrem 

v modulu Classifier, nástrojem Fuzzy Convolution. Konvoluční filtr jsem nastavila na 

velikost matice 3x3 pixely. „Filtr postupně zpracovává všechny pixely. Pro každý z nich 

vynásobí hodnotu aktuálního pixeli a jeho osmi sousedních pixelů odpovídajícími hodnotami 

jádra. Výsledné hodnoty se pak sečtuo a výsledek je hodnotou přiřazenou aktuálnímu pixelu.“ 

[20] 

Tento filtr data vyhladí a odstraní ze snímku pixely rozdílných tříd , které jsou osamoceny. 

 

 

6. Tabulka s parametry konvolučního filtru 
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[43] Vlevo původní snímek, vpravo vyhlazený filtrem 

 

8.3 Expertní klasifikace 

Tato klasifikace mi byla doporučena pro lepší skloubení mých dat vedoucím mé práce. 

Expertní klasifikace je založena na pravidlech, které si určuje sám uživatel. Poskytuje 

klasifikaci multispektrálního snímku po upřesnění klasifikace a GIS modelování. Expertní 

systém klasifikace je v podstatě hierarchie pravidel, či rozhodovací strom. Složka informací 

se skládá z uživatelem definované proměnné a může obsahovat rastrové snímky, vektorové 

vrstvy, prostorové modely apod. 

Pravidlo je podmíněno příkazu nebo seznamu podmíněných příkazů, které se týkají 

proměnných hodnot dat nebo atributů, které určují informační složku, či hypotézu. Větší 

množství pravidel a hypotéz může být propojeno do hierarchie, která se nakonec popisuje 

závěrečnou sadou informačních tříd nebo koncových hypotéz 

Na obrázku níže jsem se pokusila odlišit lesní plochy na základě výšky a stáří. K tomu 

jsem použila vytvořený digitální výškový model, který má znázorňovat čistou výšku vegetace 

vyskytující se v mé lokalitě. Popis postupu k jeho získání jsem popsala výše v kapitole Postup 

s daty LLS. Pomocí vytvoření hypotéz a jejich pravidel jsem sestavila klasifikaci, díky které 

lze odlišit lesní porost jak věkově, tak výškově, na holiny (povrch bez vegetace), mladý 

porost,porost středního věku a starý porost. Výškově pak na výšku 1, kdy vegetace 

nepřesáhne 5m, výšku 2 kde jsem zahrnula výšku porostu nepřesahující 20m a výšku 3 ve 

které bude porost vysoký do 35m. Prvním krokem bylo vždy zadat novou hypotézu, kterou 

jsem si pojmenovala a zvolila jí příslušnou barvu. Pak jsem vytvořila pravidlo funkcí Create 
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rule graphictool a zadala mu konkrétní atributy, jako nálet, mlazina apod. U nich jsem pak 

zadávala datový typ, zdrojový snímek, druh snímku a možnosti rastru, ze kterých jsem mohla 

vybírat buď snímek, grafický model, vlastnost nebo program. Hodnoty atributů jsem určovala 

podle funkce ClassificationPathway Feedback Mode v digitálním výškovém modelu. U 

klasifikace výšky a třídy porostu jsem použila kombinaci dat digitálního výškového modelu a 

spektrálních hodnot z digitálního infračerveného leteckého snímku.  

 

Klasifikace pro věk lesního porostu: 

Holina         travní porost, komunikace ≤ 1 

                               Nálet ≤ 5 

Mladý porost          Mlazina ≤ 11 

                                Tyčkovina < 19 

Porost středního věku         Tyčovina > 20 

Starý porost          Kmenovina ≥ 24 

 

     

[44] Věk vegetace 
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Klasifikace pro výšku lesního porostu: 

Výška vegetace do 5m       1==2 

                                           2 < 5 

Výška porostu do 20m         Tyčkovina< 18 

Výška porostu do 35m          Kmenovina > 19 

 

U této klasifikace, kde jsem zahrnula do věkové klasifikace i výškovou, bylo důležité pořadí  

hypotéz a jejich správné zařazení.  

      

[45] Výška vegetace 

Klasifikace pro výšku a třídu porostu 

Jehličnatý porost do 35m        jehličnatý porost==2 

výška do 35m > 19 

Jehličnatý porost do 20m        jehličmatý porost==2 

výška do 20m <18 

Jehličnatý porost do 5m        jehličnatý porost==2 

 výška do 5m < 5 

Listnatý porost do 35m       listnatý porost== 1 

 výška do 35m > 19 

Listnatý porost do 20m         listnatý porost==1 
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 výška do 20m < 18 

Listnatý porost do 5m          listnatý porost==1 

 výška do 5m < 5 

          

     

8.4 Srovnání výsledků expertní klasifikace se skutečným 

stavem v terénu 

Vytipovala jsem tyto porosty pro modelové území: 
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[46] Vybrané lesní porosty 

 

V obci Ludvíkov jsem provedla terénní průzkum dne 16. dubna 2012. Kontrolovala 

jsem celkem 3 oblasti spolu s lesním inženýrem, který mi byl nápomocen k určení výšky a 

stáří porostu. K určení výšky byl použit elektronický výškoměr Haglőf a k určení vzdálenosti 

dálkoměr NiconForestry 550. Při měření se vždy musela zadat vzdálenost od námi vybraného 

stromu, v našem případě se tato vzdálenost měřila dálkoměm NiconForestry. Pak se tato 

vzdálenost manuálně zadala do výškoměru a zaměřila se pata kmene. Vertikálním směrem od 

paty k vrcholu stromu se změřila výška. Co se věku týče, lze jednak poznat z výšky stromu, 

samozřejmě pouze okem odborníka a jednak podle letokruhů v pařezech. 

V první oblasti převládal typově smrk s modřínem. Tato oblast měla průměrnou výšku 

29m až 35m. Věkově to byl starý porost, odhad věku na 80 až 90 let. Na krajích první oblasti 

se ale objevily listnaté stromy s menší výškou (23m), dále břízy a mlazina, kterou expertní 

klasifikace zařadila správně do porostu středního věku a do porostu mladého.  

2 

1 

3 
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[47] Terén 

 

Druhá oblast byla typově více rozmanitá. Nacházel se tam jasan, javor, buk a smrk.  

Zde porost přecházel výškově do kmenoviny, odborníkem byl nazván starým porostem. 

Věkově byl ohodnocen na 80 let. Výškový profil byl 25 až 27m. Na snímku z expertní 

klasifikace druhá oblast vychází jako starý porost. 
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[48] Terén 

Třetí oblast se nachází o kus dále, je to porost buku a javoru, který vznikl z 

přirozeného zmlazení. Je to starý porost, který dosahuje výšky až 32m a věkově byl 

ohodnocen na 90 až 100 let. V expertní klasifikaci jsem tento porost měla označen správně – 

za starý porost. 

    

[49] Terén 
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8.5 Srovnání výsledků expertní klasifikace s výsledky 

spektrální klasifikace a interpretace obrazu 

Srovnala jsem výsledky spektrální klasifikace, kde jsem ohodnocovala porost na 

jehličnatý, listnatý a travní porost s expertní klasifikací, kde jsem klasifikovala výšku s typem 

porostu, a s infračerveným snímkem. Na první pohled se může zdát, že se skoro žádná změna 

neudála. Při bližším průzkumu snímků si lze povšimnout, že některé plochy porostu z řízené 

klasifikace se zařadily do listnatého, ačkoli v expertní se zařadily do typu jehličnatého porostu 

vysokého do 20m. Snímek z expertní klasifikace je více „barevný“. Je to tím, že informace, 

které šly zjistit spektrální klasifikací, se v expertní klasifikaci daly více rozšířit kombinací 

s daty leteckého laserového skenování. Ze snímku expertní klasifikace lze zjistit jak typ 

porostu, který jsme zjistili i ze spektrální klasifikace, tak i jeho výška. Expertní klasifikace je 

tedy přesnější, dovoluje nám kombinovat více druhů dat a můžeme tak zjistit více informací o 

zájmové oblasti. Tím, že si sami volíme hypotézy a kombinace dat, se před námi otevírá 

veliká škála možností jejich využití. 

 

 

[50] Porovnání výsledků 1. Oblasti 

 

Srovnání území z řízené klasifikace (vlevo) a z expertní klasifikace (pod ní) 
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V první oblasti se na snímcích v levém horním rohu nachází roh průmyslového 

objektu, komunikace a zástavba. V expertní klasifikaci je zástavba zařazena do třídy Ostatní. 

Pulsy z LLS, které se odrazily od domu, se zařadily do porostu vysokého 5 až 20m. Levý 

okraj mého vytipovaného porostu se podle CIR snímku zařadil správně do listnatého porostu 

vysokého až do 35m. Je patrný i výskyt menšího listnatého stromu, který je v expertní 

klasifikaci dobře zaklasifikován. Travní porost na téže straně je na snímku ze spektrální 

klasifikace zařazen do listnatých stromů, kdežto na snímku z expertní je zařazen správně do 

travního porostu. Listnaté porosty, které se nacházejí na okrajích a směřují doprostřed 

vybrané oblasti, jsou na všech třech snímcích shodné. Stín stromů na severní straně zastiňuje 

komunikaci pod stromy. Napovídá, že stromy jsou skutečně hodně vysoké. Je zřejmé, že 

převládá jehličnatý porost do 35m, místy se zde objevuje listnatý porost a hned zkraje travní 

porost. Snímky si třídově odpovídají. 

 

       

       

[51] Porovnání výsledků 2. oblasti 
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Druhá oblast se nachází za loukou, která je za průmyslovou budovou.  V levém 

horním rohu opět můžeme vidět komunikaci a již zmiňovanou průmyslovou zástavbu. Na 

infračerveném snímku lze vidět v rohu louky menší listnaté stromy a hned za ním vysoké 

listnaté stromy. Stejně tak to vypadá i na snímku z expertní klasifikace. Travní prost je na 

všech třech snímcích vyobrazen stejně správně. Horní okraj mého vybraného území je 

rozdělen lesní cestou, po jejíchž okrajích se nachází listnatý porost do 35. Za těmito porosty 

vede širší pás vysokých jehličnatých stromů, ve kterém se listnaté objeví jen zřídka. Za sebou 

pak rovnoběžně jdou pásy listnatého porostu a jehličnatého porostu. Typy porostu jdou 

z infračerveného snímku velice dobře poznat, proto můžeme hodnotit spolu se spektrální i 

s expertní klasifikací, že jsou si snímky typově i polohopisně věrné. V pravé polovině vybrané 

lesní plochy se nacházejí jehličnaté stromy s výškou do 20m. To lze dobře vyčíst i 

z infračerveného snímku. Na mnou vybraném území se tedy střídá porost jehličnatý s výškou 

do 35m a porost listnatý s výškou do 35m. Pouze na pravé straně u lesní cesty se nachází 

jehličnatý porost s výškou do 20m. 

 

              

   [52] Porovnání výsledků 3. oblasti 
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Třetí oblast je ohraničena ze dvou stran lesní cestou, a tato plocha má tvar trojúhelníka. 

Převažuje zde listnatý porost do 35m, který na okrajích přechází do jehličnatého porostu 

s výškou do 35m. Na levé straně plochy porostu je jehličnatý a listnatý porost do výšky 20m. 

V levém horním rohu můžeme vidět komunikaci se zástavbou a lem lesa tvořený menším 

jehličnatým porostem s výškou do 5m a do 20m. Tvar a menší výšku lze dobře odhadnout ze 

stínu stromů na infračerveném snímku. 
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9 DATOVÉ VÝSTUPY 

 

KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ LUDVÍKOV POD PRADĚDEM 

A ANDĚLSKÁ HORA VE SLEZSKU 
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KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ LUDVÍKOV POD PRADĚDEM  A 

ANDĚLSKÁ HORA VE SLEZSKU 
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1. oblast 
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2. oblast 
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3. oblast 
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10 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo zkombinovat data dálkového průzkumu Země 

k odlišení lesních ploch na základě výšky. Použila jsem k tomu data z barevné a infračervené 

části spektra z digitálních leteckých snímků a data z leteckého laserového skenování. Data 

jsem zpracovávala v programech ArcMap10 a Erdas Imagine 10. Využila jsem spektrálních 

informací k spektrální klasifikaci a pak kombinaci spektrálních a výškových informací 

k expertní klasifikaci, kterou jsem klasifikovala lesní porosty podle výšky.  

Ve spektrální klasifikaci jsem vylišila lesní oblasti na listnaté porosty a jehličnaté 

porosty a pak neporostní oblasti na travní porost, pole, komunikaci a zástavbu V expertní 

klasifikaci pomocí hypotéz a jejich pravidel jsem s kombinací dat dálkového průzkumu Země 

vytvořila třídy, kde jsem odlišila lesní porosty na základě výšky do skupin jehličnatý porost 

s výškou do 5m, 20m,  35m, a listnatý porost s výškou do 5m, 20m a 35m. Další třídou byl 

travní porost, komunikace a ostatní. Podařilo se mi také odlišit lesní porost na základě stáří, 

kde jsem vytvořila třídy jako holina, mladý porost, porost středního věku a starý porost.  

Výsledky vytipovaných ploch porostů byly shodující jak v terénu, tak i v expertní 

klasifikaci. V první oblasti převládal jehličnatý porost, listnatý byl pouze na okrajích oblasti. 

Výška porostu byla 29-35m, na okraji byly menší listnaté stromy s výškou 23m, v mé 

výškové klasifikaci se zařadily správně do porostu s výškou do 35m. Druhá oblast byla více 

typově promíchaná, na okrajích se nacházel spíše listnatý porost tvořený jasanem, klenem a 

bukem a pak jehličnatý porost, který byl tvořen smrkem. Co se výškové kategorie týče, byl 

porost shodný jak v expertní klasifikaci, tak v terénu. Porost měl výšku 25-27m, patří tedy do 

třídy porostu do 35m. Jelikož byl ohodnocen na 80 let, byl správně zaklasifikován do třídy 

starého porostu. Třetí oblast byla typově spíše jednoznačná, převládal tam z větší části listnatý 

porost tvořen javorem a bukem. Ve spektrální klasifikaci byl správně tento porost označen za 

listnatý. Jeho výška činila až 32m, v expertní klasifikaci byl i tady správně zatřízen do třídy 

listnatého porostu s výškou do 35m.  Tento porost byl nejstarším porostem z mých tří 

vybraných. Byl ohodnocen na 90-100 let a tedy byl správně zařazen do starého porostu. 

Jelikož jsem se s programem Erdas Imagine dříve nesetkala, musím přiznat, že mi 

delší dobu trvalo, než jsem se s ním naučila alespoň trošku pracovat. S některými daty 

pracoval lépe, s některými hůře. Data leteckého laserového skenování jsem proto upravovala 

v programu ArcMap10, který si s nimi poradil rychle a dobře. Verze Erdas Imagine 2012 by 

s daty LLS už neměla mít žádný problém. 
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