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Abstrakt 

Cílem této práce je navrhnout metodu pro objektivní klasifikaci záplavového území na základě 

prostorově přesných dat z UAV, která umožní identifikování základních tvarů nivy a koryta, 

jež vzniknou nebo jsou ovlivněny činností povodně. V rámci rešerše jsou řešeny procesy 

formující údolní nivu, druhy povodní na našem území a jejich geomorfologické projevy, dále 

také stručná charakteristika bezpilotních snímkovacích technologií a jejich využití 

v přírodních vědách a při povodni. Návrh metody probíhal na testovacím úseku – na části 

meandru Javořího potoka na Šumavě – následně byl testován na komplexním meandrovém 

pásu téhož toku. Navržená metoda je založena na využití standardní objektivní klasifikace a 

jako základní vstupní data jsou použity základní produkty fotogrammetrické analýzy UAV dat 

(2D ortofoto a 3D digitální model povrchu). V práci je také řešena využitelnost této metody 

pro hodnocení fluviálních tvarů, její limity a potenciál rozvoje. Výsledky práce ukázaly, že 

zapojení 3D dat do klasifikace, úspěšnost klasifikace výrazně zvýší, což z běžných dat z UAV 

i přes neexistenci multispektrálních pásem dělá velmi hodnotný zdroj informací pro mapování 

a analýzu například následků povodní.  

 

Klíčová slova: UAV fotogrammetrie; objektivní klasifikace; povodně; fluviální procesy.  

 

Abstract 

The aim of this thesis is to devise a method for objective classification of floodplain based on 

spatially accurate data from UAV that allows identification of the fundamental features of 

floodplain and channel arising from or affecting by the floods activities. Background research 

is focused on floodplain forming processes; types of flood on our territory and its 

geomorphological effects, as well as a brief description unmanned aerial vehicle and their 

applicability in natural science and the flood. Proposed method was carried out on the test 

section – a part of meander of Javoří stream in Šumava Mountain – then was tested on 

complex meander belt of the same stream. Proposed method is based on applicability of 

standard objective classification. Elementary products from photogrammetric analysis – 2D 

orthophoto and 3D digital surface model – are used as basic input data. Another aim of theses 

is to discuss applicability of this method for assessment of fluvial form, its limits and potential 

development. The results indicated that success of classification will increase significantly the 

involvement of 3D data to classification, which from standard data from the UAV, despite the 

lack of absence multispectral bands doing a very valuable source of information for mapping 

and analysis, for example, the consequences of flood. 

 

Keywords: UAV photogrammetry; objective classification, floods, fluvial processes. 
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1 Úvod 

Povodně jsou běžnou součástí procesů probíhajících v krajině a významně se podílejí na jejím 

utváření. Územím, ve kterém se odehrávají všechny fluviální procesy včetně povodní, je 

údolní niva. Fluviální procesy, které se odehrávají v údolní nivě, můžeme rozdělit na dva 

hlavní procesy: na procesy formující údolní nivu a na procesy přetvářející údolní nivu. 

Působením těchto procesů vznikají v údolní nivě fluviální tvary rozdílného rozsahu. Povodně, 

definované jako přechodné výrazné zvýšení vodní hladiny, fluviální procesy (erozi, transport a 

sedimentaci) výrazně zintenzivňují. Geomorfologické následky povodní a jejich následné 

vyhodnocení bývají nejčastěji mapovány terénním průzkumem.  

Alternativní řešení k terénnímu mapování představuje hodnocení pomocí distančních dat. 

Jednou z možností, jak distančně zmapovat zájmovou oblast, je využití UAV, tedy 

bezpilotních systémů, které poskytují rychlé a levné zmapování zájmové oblasti. V dnešní 

době rychlého vývoje a rozmachu bezpilotních systémů se začínají využívat i ve sférách, ve 

kterých to dříve z důvodu technických omezení a vysokých pořizovacích nákladů, nebylo 

možné. Bezpilotní systémy na počátku využíval zejména bezpečnostní a vojenský sektor, 

v současné době se UAV používá jak v komerční sféře, tak i pro vědecké účely.   

Cílem této práce je navrhnout metodu pro objektivní klasifikaci záplavového území na 

základě prostorově přesných dat z UAV, která umožní identifikování základních tvarů nivy a 

koryta, jež vzniknou nebo jsou ovlivněny činností povodně. Navržená metoda je založena na 

využití standardní objektivní klasifikace, ovšem jako vstupní data budou použity základní 

produkty fotogrammetrické analýzy UAV dat, kterými jsou 2D ortofoto a 3D digitální model 

povrchu.  

Hlavní výzkumnou otázkou je, zda a jak výrazně ovlivní zapojení pokročilých analýz 

digitálního obrazu a 3D modelu povrchu do objektivní klasifikace. Dále je diskutována 

využitelnost této metody pro hodnocení fluviálních tvarů včetně limitů této metody. 

Součástí této práce je též podrobné vyhodnocení zkoumané povodňové události, na jejímž 

základě byla metoda navrhována a testována. Povodeň se odehrála na přelomu listopadu a 

prosince 2015 na horním toku Otavy. Zájmovým územím se stala část Javořího potoka, na 

kterém probíhá dlouholetý výzkum katedry Fyzické geografie a geoekologie.  

V rámci rešerše literatury jsou rozebírány procesy formující údolní nivu, druhy povodní na 

našem území a jejich geomorfologické projevy, dále také stručná charakteristika bezpilotních 

snímkovacích technologií a jejich využití v přírodních vědách. Přestože praktické nasazení 

UAV technologie pro hodnocení průběhu a následků povodně je novou oblastí výzkumu, tato 

diplomová práce přináší také stručnou rešerši dosavadních výzkumů zahraničních autorů. 
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2 Materiál a metody 

2.1 Procesy formující údolní nivu 

Území, ve kterém se odehrávají všechny fluviální procesy, se nazývá údolní niva (Obr. 1).  

 

Obrázek 1. Ilustrační obrázek údolní nivy. 

Foto: Vacková, 2014. 

Údolní niva 

Údolní nivu vnímá každá vědní disciplína trochu jinak a to kvůli odlišným východiskům, 

použitým metodám či účelu využívání (Vacková, 2013). Definice jednotlivých vědních 

disciplín: 

- Geomorfologie – údolní nivu vnímá jako akumulační rovinu podél vodního toku, která je 

tvořena nekonsolidovanými sedimenty transportovanými a usazenými tímto vodním 

tokem, přičemž při povodních bývá zpravidla částečně či zcela zaplavována.  Od ostatních 

částí reliéfu je oddělena hranou s více či méně výrazným lomem spádu (Demek, 1987; 

Křížek 2007).  

- Pedologie – niva je velmi pestrá nejen podle výskytu možných půdních typů zahrnujících 

mimo fluvizemě i gleje, rašeliny a černice, ale i prostorovou proměnlivostí v rámci 

příčného i podélného profilu (Šefrna, 2007).  

- Ekologie, biologie a geobotanika – niva je vymezena podle regionalizace nivních 

biochor, ekosystémů a společenstev rostlin a živočichů, tedy podle skladby vegetace 

(obecně lužních společenstev) (Křížek a kol., 2006).  

- Hydrologie – Bren (1993) nivu chápe ve vazbě na povodňové události a definuje ji jako 

území přilehlé k vodnímu toku, které je při vyšších průtocích periodicky zaplavováno 

(Langhammer, 2013). 

- Vodohospodářství – Nanson a Croke (1992) vztahují vymezení nivy na základě rozsahu 

záplavy při stoleté vodě (Langhammer, 2013).   
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- Údolní nivu lze také vymezit pomocí GIS. Jedná se o vymezení údolní nivy na základě 

topografických dat, hlavně na základě morfologie. Pro zpřesnění výsledků se používá GIS 

se specializovaným hydrologickým softwarem (Hartvich, 2007). 

 

Údolní niva mívá velmi složitý mikroreliéf. Demek (1987) uvádí 4 facie, které lze 

v sedimentech rozlišit: 

- Korytová facie – vzniká ukládáním uvnitř zákrutů a meandrů a bývá tvořena hrubšími 

sedimenty (pískem, štěrkem). 

- Povodňová facie – vzniká při povodních a je tvořena jemnými sedimenty (tzv. 

povodňové hlíny). 

- Facie břehových valů. 

- Facie mrtvých ramen – tvořena jemnými sedimenty a vysokým obsahem humusu 

(tzv. hnilokaly). 

 

Základní tvar údolí a jeho vývoj ovlivňuje několik faktorů, mezi které patří (Vilímek, 

2004): 

- Odolnost hornin – odolnost vůči erozi je jiná u sedimentárních hornin a hornin 

kompaktních. U sedimentárních hornin záleží pouze na schopnosti proniknout mezi 

jednotlivé částice, u hornin kompaktních je odolnost výrazně vyšší. Například široce 

rozevřená, mělká údolí jsou tvořena v málo odolných horninách, zatímco úzká, 

hluboká a sevřená údolí ukazují na odolnější horniny.  

- Stáří údolí 

- Průběh zlomových systémů – eroze postupuje rychleji v místech, kde se nacházejí 

rozvolněné horniny. 

- Množství protékající vody – tento faktor je vzhledem k paleogeografickému vývoji 

proměnný. 

Fluviální terasy 

Fluviální terasy jsou stupně, vytvořené říční činností, které se nacházejí na svazích říčních 

údolí. Původně to bývala údolní dna, která byla proříznuta vodním tokem v následující fázi 

prohlubování údolí (Demek, 1987). Říční terasy mívají tvar stupně, který je tvořen rovným 

povrchem terasy a svahem omezujícím rovný povrch na straně k údolí. Vznikají erozí nebo 

akumulací vodního toku. Podle vzniku je Demek (1987) dělí na: 

- Terasy erozní, které vznikly erozí vodního toku, buď proříznutím skalního dna údolí, 

nebo erozí v sedimentech údolní nivy, která nedosáhla skalního podloží. 

- Terasy akumulační, což jsou zbytky údolní nivy proříznuté až na skalní podklad. 

Systém fluviálních procesů, které v nivě probíhají, se skládá ze dvou základních skupin: 

erozní fluviální procesy, kdy převládá odnos materiálu, a akumulační fluviální procesy, kdy 

převládá sedimentace. Jednotlivé procesy jsou zaznamenány v tabulce 1, respektive v tabulce 

2. V závislosti na pozici dané části údolní nivy z hlediska spádové křivky vodního toku se 

mění charakter fluviálních procesů. Spádová křivka se může měnit v důsledku působení 

endogenních sil (např. tektonických pohybů), exogenních sil (např. přehrazení toku sesuvem) 
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nebo antropogenních sil, mezi které patří například výstavba přehrady nebo odklon řeky 

(Křížek, 2007). 

Tabulka 1. Procesy přetvářející údolní nivu. 

Proces Anglický název Popis procesu 

Boční migrace Lateral migration 
Postupný pohyb meandrů údolím zahrnující 

rozšiřování meandrů, jejich překládání a stáčení. 

Prořezávání Cutoffs 
Po prořezání meandru vznikne slepé rameno nebo 

meandrové jezero. 

Přeložení koryta Avulsion 
Zásadní změna v pozici koryta, kdy dochází 

k opuštění původního koryta. 

Obnažení Stripping 
Odnos svrchních vrstev v údolní nivě způsobený 

rychle tekoucí vodou. 

Vznik povodňových 

koryt 
Floodchannel 

Vznik koryt, která jsou zaplavována pouze při 

povodních. 

Rozšiřování koryt Channel expansion 
Rozšiřování koryta břehovou boční erozí, 

odstraňováním materiálů ze břehů. 

Zdroj: Upraveno podle Brierley a Fryirs, 2005; Křížek, 2007. 

Tabulka 2. Procesy formující údolní nivu. 

Proces Anglický název Popis procesu 

Boční akrece Lateral accretion 

Unášený materiál se usazuje na konvexním břehu 

zákrutu. Dochází k akumulaci uvnitř koryta, které se 

postupně posouvá. 

Vertikální akrece 

(akrece shora) 
Vertical accretion 

Po vybřežení toku dochází k usazování materiálu ze 

suspenze, díky bioturbaci se materiál promíchává 

s nivními sedimenty. 

Akrece stužkových 

koryt 
Channel accretion 

Dochází k ní během malých nebo středních povodní. 

Vznikají velké stabilní ostrovy. 

Šikmá akrece Oblique accretion 

Bahnité a písčité sedimenty lavic se postupně 

připojují ke břehu. Časem se tyto sedimenty začleňují 

do údolní nivy. 

Kontrastní akrece Counterpoint accretion 

K ukládání sedimentů dochází v meandrech a 

zákrutech, tam kde vzniká zpětný proud. Po přeložení 

koryta dochází k začleňování sedimentu do údolní 

nivy. 

Akrece opuštěných 

koryt 

Abandoned channel 

accretion 

Opuštěná koryta, která vznikla po opuštění meandru 

nebo avulzí, jsou vyplňována povodňovými 

sedimenty. Jemnozrnné sedimenty jsou ukládány nad 

ostatními sedimenty, kterými je staré koryto 

vyplněno.  

Zdroj: Upraveno podle Brierley a Fryirs, 2005; Křížek, 2007. 

 Fluviální tvary v údolní nivě 2.1.1

V údolní nivě lze nalézt velké množství menších či větších fluviálních tvarů. Hlavní tvary jsou 

shrnuty v tabulce 3. Základními tvary, které vodní toky v údolní nivě vytvářejí, jsou přímé 

nebo zvlněné úseky. Zvlněné úseky se označují jako zákruty nebo meandry. Meandry jsou 

zákruty koryta, které mají délku větší než je polovina obvodu kružnice nad jeho tětivou. 

Středový úhel oblouku musí být větší než 180°. U zákrut a meandrů se rozlišují dva břehy – 

vypuklý (jesepový) a vydutý (výsepový). Jesep je břeh s poloměry zakřivení menšími, než 

jsou poloměry střednice půdorysného obrazu koryta. Na jesepovém břehu dochází 

k akumulaci materiálu. Výsep je břeh s poloměry střednice půdorysného obrysu koryta. 

Dochází na něm k boční erozi břehu (Demek, 1987). 
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Mezi nejdynamičtější části údolní nivy patří břehy vodních toků. Jejich dynamiku výrazně 

ovlivňuje i přítomnost vegetace. Díky kořenovým systémům jsou břehy zpevňovány, ale na 

druhou stranu v případě vyšších vodních stavů zachytává unášený materiál, nebo sama působí 

negativně na průběh povodně zužováním průtočného prostoru. Přesto stabilizační role vhodné 

vegetace převažuje nad negativním působením při povodni (Křížek, 2007). Vhodnou vegetací 

je myšlena vegetace, která patří do konkrétního typu nivy. Typologie niv odráží vlastnosti 

vodních toků, které utváří nivu a koryto, odlišné klima v různých vegetačních stupních ČR a 

charakter reliéfu a substrátu (Bínová, 2006). 

Tabulka 3. Hlavní geomorfologické tvary fluviálního původu.  

Český název 
Anglický 

název 
Forma Proces vzniku 

Agradační val Levee 

Asymetrická vyvýšenina 

se strmými okraji, která 

ohraničuje koryto. 

Vrcholek valu se může 

nacházet několik metrů 

nad nivou, nebo může být 

jen nízký, ale široký do 

stran. 

Agradační valy jsou ovlivněny 

několika procesy: biofyzikálními 

procesy, proudící vodou, sedimenty, 

organickým materiálem… Primárně 

jsou tvořeny plaveninami, které jsou 

přenášeny a ukládány při vyšších 

vodních stavech. Jemnější materiál se 

ukládá dále od koryta. Jak val 

narůstá, snižuje se množství hrubšího 

materiálu usazovaného na vrcholku 

valu. 

Výplavový 

kužel 
Crevasse splay 

Akumulační těleso 

kuželovitého tvaru, 

ztenčující se směrem od 

akumulačního valu, ze 

kterého vzniklo pod jeho 

nátrží. Skládá se 

z dnových sedimentů, 

převážně z písku a občas 

štěrku.  

Vzniká narušením a erozí 

agradačních valů, kdy za vyšších 

stavů vody odnáší dnové splaveniny 

do údolní nivy.  

Povodňové 

koryto 

Floodchanel, 

backchannel 

Lehce zakřivené, vedlejší 

koryto, které je 

zaplavováno při 

povodních. Nachází se 

výše než současné koryto, 

na okraji údolní nivy. 

Povodňové koryto může vzniknout 

jako zkratka toku při povodních 

proříznutím meandru, nebo může 

ukazovat na umístění starých nebo 

budoucích avulzních koryt.  

Povodňové 

strouhy 
Flood runner 

Relativně rovná deprese, 

která pravidelně odvádí 

povodňovou vodu. 

Během povodní působí jako žlab, 

který zkracuje délku toku. 

Bezodtoká 

deprese 

Backswamp 

(distal 

floodplain, 

floodplain 

wetland) 

Nachází se na okraji 

údolní nivy a jsou to 

typicky nejnižší místa 

v údolí s plochým 

povrchem a depresemi. 

Jsou zaplněny 

jemnozrnným materiálem. 

Vznikají ve špatně odvodňovaném 

prostředí díky vertikální akreci. 

Probíhá zde intenzivní bioturbace. 

Písečný klín Sandy wedge 

Písečná akumulace 

klínovitého tvaru na 

okrajích koryta, kde není 

agradační val. 

Písečný klín odráží uložení dnového 

substrátu, čímž se odlišuje od 

agradačního valu. Tvoří se na vrchu 

nejbližší údolní nivy. Po vylití ze 

břehů je rychlost stále dostatečná pro 

unášení relativně hrubého materiálu a 

dochází k ukládání písku. Čím dále 

od koryta, tím je uloženého písku 

méně. 
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Český název 
Anglický 

název 
Forma Proces vzniku 

Písečná lavice 
Floodplain 

sand sheet 

Téměř rovnoměrně mocná 

akumulace z téměř 

netříděného materiálu. Od 

výplavových kuželů se liší 

tvarem, rozsáhlou plochou 

a absencí zužování 

s rostoucí vzdáleností od 

koryta. 

Vznikají ukládáním dnových 

splavenin při extrémních 

povodňových událostech.  

Podílejí se na vertikální stavbě údolní 

nivy. 

 

Opuštěné 

koryto 

Paleochannel, 

abandoned 

ancestral 

channel 

Staré neaktivní koryto 

v údolní nivě. Může být 

částečně nebo úplně 

vyplněno. Obsahuje více 

než jeden meandr, tím se 

odlišuje od mrtvých 

ramen řeky. Jsou velmi 

různorodá a kopírují tvar 

hlavního koryta.  

Vznikají náhlým přesunem hlavního 

koryta (avulzí). Koryto je následně 

vyplněno plaveninami při vybřežení.  

Hřbítky a 

zazemněná 

koryta 

Ridge and 

swale 

topography 

Jsou to pozůstatky po 

intenzivní boční akreci 

napříč údolní nivou. 

Naznačují historický 

průběh toku, jeho 

zakřivení i šířku koryta. 

/ 

Zazemněné 

údolí 
Valley fill 

Relativně plochý neostře 

ohraničený povrch. Může 

obsahovat jezírka, 

nespojitá koryta, nebo 

odvodňovací kanály. Je 

zanesené bahnem 

s písečnými lavicemi. 

Může obsahovat také 

organické sedimenty 

z vegetace vázané na 

močály a bažiny. 

Typicky je formováno toky, které 

ztratí rychlost a unášecí schopnost a 

plaveniny se začnou ukládat. Tento 

prostor je velmi často podmáčený. 

Povodňový 

kužel 
Floodout 

Akumulační těleso 

kuželovitého nebo 

lalokovitého tvaru, které 

vzniklo v důsledku 

zvednutí koryta (například 

kvůli zanesení) na úroveň 

povrchu údolní nivy. 

Tvoří ho písečný materiál 

a je po proudu zakončen 

bažinami s jemnozrnným 

materiálem.  

Vzniká v údolí, které je zaneseno 

sedimenty. Písek je ukládán 

paprskovitě od nespojitého koryta, 

pokud dochází k snížení rychlosti 

toku. 

Odškrcený 

meandr, mrtvé 

rameno  

Meander 

cutoff, 

billabong, ox 

bow 

Část koryta meandru byla 

oddělena od koryta toku. 

Jedná se pouze o jeden 

ohyb. Může obsahovat 

stojatou vodu, nebo může 

být zaplněno 

jemnozrnným materiálem. 

Vznikne prořezáním koryta, například 

při vyšším stavu vody. Představuje 

zkrácení toku nebo snížení sinusoity 

toku. Staré meandry jsou zanášeny 

jemnozrnným materiálem a postupně 

se stávají izolovanými od hlavního 

koryta.  

Šíjové koryto Chute cutoff 

Rovné či mírně zakřivené 

koryto, které vzniklo po 

odškrcení meandru. Poté 

se stává hlavním korytem.  

Představuje zkrácení délky toku nebo 

snížení sinusoity toku. 

Koncentrovaný tok má velkou sílu 

proříznout ohyb.   
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Český název 
Anglický 

název 
Forma Proces vzniku 

Sekundární 

koryto 

Anabranch 

(secondary or 

flood channel) 

Vedlejší koryto, které má 

menší hloubku a šířku než 

hlavní koryto. Typické 

pro anastomózní toky, kde 

se bifurkace a následné 

spojení stále opakuje. 

Vzniká při vysokých vodních 

stavech, kdy došlo k přeložení koryta 

a původní koryto bylo zachováno.  

Průrva Crevasse 
Fluviálně proříznuté místo 

v agradačním valu. 

Po proříznutí břehů tudy proniká 

voda do údolní nivy. 

Dejekční  

kužel  
Alluvial fan 

Akumulační těleso 

kuželového tvaru 

zasahující do údolní nivy 

hlavního toku z vedlejšího 

údolí, rokle nebo strže. 

Dochází k tomu, pokud náhle 

poklesne unášecí schopnost 

vedlejšího toku. 

 Zdroj: Upraveno podle Brierley a Fryirs, 2005; Křížek, 2007. 

2.2 Povodně a jejich geomorfologické projevy 

Zákon 254/2001 Sb. (Vodní zákon) definuje povodeň jako přechodné výrazné zvýšení hladiny 

vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto 

vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že 

z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je 

nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. 

Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo 

chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která 

může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle 

(zvláštní povodeň). 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 

o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik povodně popisují jako přírodním jev, kterému 

nelze zabránit. Určité činnosti člověka (např. rozšiřování osídlených a hospodářsky 

využívaných ploch v záplavových územích a snižování přirozené schopnosti půdy zadržovat 

vodu v důsledku využívání území) a změna klimatu však přispívají ke zvyšování 

pravděpodobnosti výskytu povodní a jejich nepříznivých účinků. Povodně mohou způsobovat 

úmrtí, vysídlení obyvatel a škody životnímu prostředí, vážně ohrožovat hospodářský rozvoj a 

narušovat hospodářské činnosti Společenství. 

Demek (1987) definuje povodeň jako přechodné výrazné zvýšení hladiny toků, které je 

způsobené náhlým zvětšením průtoků nebo dočasným zmenšením průtočnosti (kapacity) 

koryta. Kapacita koryta je míra průtoku (udávaná v m
3
/s), která proteče daným profilem toku, 

aniž by voda vystoupila z koryta. Během povodně se zpravidla vytváří výrazná průtoková vlna 

pohybující se korytem neustáleným pohybem, což je vlna s výrazným zvětšením a následným 

poklesem průtoků a vodních stavů. Průtoková vlna s charakterem povodně se nazývá 

povodňová vlna.  
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 Faktory ovlivňující vznik povodní 2.2.1

Meteorologické faktory způsobující povodně lze v zásadě rozdělit na předběžné a příčinné. 

Mezi předběžné faktory, působící několik dnů až měsíců před vznikem povodně, patří 

nasycenost povodí, promrznutí půdy a výška sněhové pokrývky a její vodní hodnota. Příčinné 

faktory jsou dešťové srážky, kladné teploty vzduchu při oblevách při existenci sněhové 

pokrývky a rychlost větru ovlivňující průběh tání sněhu. Tyto faktory nastávají několik hodin 

až dnů před vznikem povodně a dají se přirovnat k jejímu spouštěcímu mechanizmu.  

Mezi předběžné hydrologické faktory patří míra naplnění objemu koryt vodních toků před 

povodní a také celkový stav ledových jevů na tocích, které je možné zařadit i do faktorů 

příčinných (například při pohybu ledové masy v korytě toku) (Němec a Hladný, 2006).   

Příčiny většiny povodní mají přírodní charakter. V našich podmínkách jsou zpravidla 

způsobeny silným deštěm, táním sněhu či zahrazením koryta ledovou bariérou. Ve vodním 

zákonu je zmíněna i zvláštní povodeň, což je povodeň vyvolaná například protržením 

přehrady nádrže nebo ochranné hráze. Tyto povodně bývají většinou spojeny s výskytem 

přirozeného nárůstu průtoku, ovšem škody jsou vždy větší než při přirozené povodni (ČHMÚ, 

HPPS). 

 Druhy povodní v Česku 2.2.2

V Česku se vyskytují nejčastěji 3 následující druhy povodní členěné podle významu: 

Povodně z tání sněhu 

Povodně z tání sněhu vznikají v zimním a jarním období (od prosince do dubna). Pokud je tání 

sněhu doprovázeno vydatným deštěm, jedná se o tzv. smíšené povodně. Průběh povodně z tání 

sněhu je naznačen na obrázku 2. Nebezpečné faktory, které způsobují jejich vznik, jsou: 

- velké množství sněhu, zejména v nižších a středních nadmořských výškách, 

- zima bez výskytu dílčích tání, 

- promrzlá půda pod sněhovou pokrývkou,  

- oteplení s celodenní teplotou vzduchu nad bodem mrazu, 

- silný vítr a vzdušná vlhkost,  

- a především dešťové srážky v průběhu oblevy. 

Povodně způsobené táním sněhu ohrožují nejvíce střední a velká povodí s malými 

výškovými rozdíly terénu, jako např. povodí Ohře, Cidliny či Lužnice. Velké povodně tohoto 

typu se u nás vyskytly např. v roce 1784, 1845, v roce 2000 na Jizeře a v roce 2006 na většině 

našeho území (ČHMÚ, HPPS). 
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Obrázek 2. Povodeň z tání sněhu. 

Zdroj: HPPS, ČHMÚ. 

Ledové povodně  

Ledové povodně jsou způsobeny oteplením po období silných mrazů, kdy se vytvořil ledový 

pokryv vodních toků. Táním sněhu se zvětší průtok dříve, než stačí ledy roztát, proto se 

rozlámou a začnou se pohybovat v korytě toku.  Průběh povodně je znázorněn na obrázku 3. 

Tento proces se nazývá chod ledu nebo dřenice. Na místech, kde je mělké dno nebo zúžené 

koryto, se unášené kry hromadí a vytvářejí se ledové bariéry. Riziková místa na tocích jsou 

známa a jsou uvedena v povodňových plánech. Po výstavbě přehradních nádrží nejsou 

ledochody tak obvyklé, jelikož velké úseky řek jsou oteplované odpouštěním spodní teplé 

vody ze dna nádrží. Velká ledová zácpa se vytvořila ve Štěchovicích v roce 1929 a 1940 

(ČHMÚ, HPPS). 

 

Obrázek 3. Ledová povodeň. 

Zdroj: HPPS, ČHMÚ. 

Povodně z regionálních dešťů 

Den nebo i více dní trvající intenzivní srážky, často zesílené v horských oblastech, jsou 

příčinou dešťových povodní (Obr. 4a). Srážky postupně nasytí půdu, která již není schopná 

zadržovat vodu, a dochází k výraznému odtoku vody z krajiny. Nebezpečná situace nastává, 

pokud před vlastní povodní bylo vlhké období a půda byla nasycena vodou už před začátkem 

silných srážek. Ohroženy jsou hlavně střední a velké řeky, kde dochází k rozlivům 

zaplavujícím rozsáhlé oblasti kolem řek. Většina velkých povodní u nás, které způsobily velké 
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škody na hospodářství, byla tohoto typu. Patří k nim povodně z let 1997 (na Moravě) a 2002 

(v Čechách) (ČHMÚ, HPPS). 

Přívalové povodně (často nevhodně nazývané jako bleskové – překlad z anglického Flash 

flood) vznikají následkem krátkodobých a velmi intenzivních přívalových srážek, kdy může 

během 1 až 6 hodin vypadnout i více než 100 mm srážek. Průběh povodně je naznačen na 

obrázku 4b. Přívalové srážky se vyskytují v letních bouřkách. Půda nestíhá vsakovat rychlý 

přísun srážek a voda rychle odtéká po povrchu půdy, mimo jiné často způsobuje i erozi a 

odnos půdního materiálu). Povodeň způsobuje velké škody způsobené velmi rychle proudící 

vodou, která má velkou ničivou sílu. Zasažená plocha nebývá nijak velká. Jelikož přicházejí 

velice náhle, způsobují nejvíce ztrát na lidských životech. Velké přívalové povodně se 

odehrály například v roce 1872 v povodí dolní Berounky, v roce 1998 na Rychnovsku a v roce 

2009 na Novojičínsku a v severních Čechách (ČHMÚ, HPPS).  

 

Obrázek 4.  Povodně z regionálních dešťů. a) dešťová povodeň b) přívalová povodeň. 

Zdroj: HPPS, ČHMÚ. 

 Geomorfologické projevy povodní 2.2.3

Geomorfologické projevy povodní se výrazně liší událost od události, a to hlavně v závislosti 

na hydrometeorologických faktorech a charakteristikách povodí. Každá povodeň je tedy 

v konkrétním fyzicko-geografickém prostředí specifická. Projevy povodní také zásadně 

ovlivňují i antropogenní zásahy do krajiny. Geomorfologické projevy povodní ovlivňují 

následující charakteristiky povodí (Vilímek, 2007): 

- litologické vlastnosti hornin, 

- sklonitost svahů, 

- sklon spádové křivky toku, 

- šířka a míra sevřenosti údolí, 

- charakter koryta z hlediska odolnosti vůči erozi, 

- množství a zrnitost sedimentů, 

- propustnost půd, 

- typ vegetačního krytu a míra zakrytí povrchu země, 

- antropogenní zásahy do povodí včetně míry zastavení údolní nivy, 

- míra zakřivenosti toku, úhel mezi průběhem toku a údolním svahem. 

a) b) 
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Odtok vodního toku je ovlivňován jak vegetačním krytem a sklonitostním poměrem, tak i 

charakteristikami půd a hornin, na které srážky spadnou. Pokud dopadnou na propustné 

sedimenty, které mají v podloží nepropustnou vrstvu, voda může být odváděna paralelně 

s povrchem rychlostí srovnatelnou s povrchovým odtokem. Ke zvýšení vodního stavu v toku 

dochází, pokud podpovrchový přísun vody probíhá spolu s povrchovým odtokem. Infiltrační 

kapacitu hornin ovlivňují tyto faktory: míra vlhkosti, propustnost, mocnost, dosah perforování 

organismy (např. červy, hmyzem, savci či kořeny rostlin) (Vilímek, 2004).  

Projevy v krajině po povodni jsou výsledkem řady procesů, převážně těch, které probíhají 

v horní části povodí a posléze ovlivňují zbylou část povodí. Změny v reliéfu po povodňové 

události lze přisoudit několika základním procesům, kterými jsou: eroze, sedimentace, 

zaplavení vodou a svahové pohyby. Tyto procesy spolu vzájemně souvisejí (Vilímek, 2004).  

Eroze 

Demek (1987) erozi definuje jako pochod lineárního působení vody a materiálu unášeného 

vodou, který rozšiřuje a prohlubuje říční koryta. Rozlišuje hloubkovou erozi, která koryto 

prohlubuje a erozi boční, která vodní tok rozšiřuje. Erozní schopnost vodního toku závisí 

hlavně na průtoku a rychlosti vody. Převážně v horních úsecích toku, kde je strmější spádová 

křivka a nevsáknutá voda rychle odtéká ze svahů do vodního koryta, nedochází k větším 

rozlivům vzhledem k sevřenosti koryta a převládá hloubková eroze nad erozí boční (Vilímek, 

2007). Toto není případ konkrétně toků v horním povodí Otavy, které se nacházejí na náhorní 

plošině Šumavy a mají nižší sklon. Tento typ vodních toků je ovšem méně častý 

(Langhammer, 2009). 

K abnormálním erozím a sedimentaci dochází hlavně v aridních a semiaridních oblastech, 

ale můžeme se s nimi setkat i v oblastech s velkým množství sedimentů. Výrazným zdrojem 

přesunu velkého množství materiálu do koryta jsou hlavně sesuvy a suťové proudy (Vilímek, 

2004).  

Transport 

Zda se částice dá do pohybu či nikoliv, záleží na rovnováze mezi silou, která částici uvádí do 

pohybu, a silou, která ji udržuje na místě (Charlton, 2008). Demek (1987) charakterizuje tři 

druhy unášeného materiálu: splaveniny, plaveniny a suspenzi. 

- Splaveninami označuje největší částice, které se pohybují po dně vodního koryta. 

Materiál může být po dně posunován, převalován nebo se pohybuje skoky (saltací). 

Unášecí kapacitou toku se nazývá největší množství materiálu o určité velikosti, které 

je řeka schopna po dně ve formě splaveniny přesunovat. Unášecí rychlost toku je 

definována jako největší průměr částic, které tok může po dně dopravovat.  

- Plaveniny definuje jako jemnější (minerální) částice, jejichž usazovací rychlost je 

menší než síly turbulence vodního toku.  

- Suspenze je nejjemnější pevný materiál rozptýlený ve vodě. 

Akumulace 

Částice jsou ukládány, pokud pádová rychlost převažuje nad turbulentní difuzí. Vzhledem 

k tomu, že pádová rychlost úzce souvisí s velikostí částic, nejhrubší sediment má tendenci se 

ukládat jako první. To vede ke třídění sedimentů, kdy se ukládají nejdříve hrubší sedimenty a 
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až později částice jemnější. Je nutné poznamenat, že pádová rychlost je také ovlivněna 

viskozitou a hustotou kapaliny (Charlton, 2008). 

Charlton (2008) také uvádí, že existuje několik různých okolností, které vedou k ukládání 

sedimentu: 

- Snížení průtoku toku – k ukládání sedimentu dochází, pokud dojde ke snížení 

množství vody v korytě například vysokou mírou odpařování. 

- Zmenšení sklonu – může se vyskytovat na určitém místě nebo se může snižovat 

postupně a tím dochází k poklesu průtokové rychlosti a ke snižování unášecí 

schopnosti toku. 

- Nárůst plochy příčného řezu – zde dochází k rozbíhání toku a stává se tak méně 

koncentrovaným, zato odpor proudění se zvyšuje z důvodu většího kontaktu toku 

s břehy koryta. 

- Zvýšení odporu břehů, který je spojený s výskytem vegetace a hrubozrnného 

materiálu. Při vyšších vodních stavech snižuje vegetace rychlost toku a dochází 

k ukládání unášeného materiálu. 

- Oddělení toku – způsobuje, že se sediment odpojí od hlavního proudu a dojde 

k uložení. 

- Překážky v korytě – dochází k ukládání sedimentu za překážkami (např. balvany, 

výchozy, dřevním materiálem a překážkami vytvořenými člověkem – přehradami, 

mostními pilíři atd.). 

2.3 Bezpilotní létající nosiče a systémy – UAV, UAS 

Pojem UAV (Unmanned Aerial Vehicle) v českém překladu znamená bezpilotní létající 

prostředek a označuje letoun bez pilota na palubě. S vývojem bezpilotních technologií, které 

zahrnují stále širší spektrum platforem a zařízení se termín „Unmanned Aerial Vehicle“ 

postupně rozšířil na širší označení „Unmanned Aircraft System“, aby byl patrný fakt, že se 

nejedná jen o vzdušný prostředek (UA), ale že jde o komplexní systém. Úřad pro civilní 

letectví definuje UAS jako systém, který se skládá z bezpilotního letadla, řídící stanice a 

jakéhokoliv dalšího prvku nezbytného k umožnění letu (například komunikační spojení a 

zařízení pro vypuštění a návrat). V rámci bezpilotního systému může být více jak bezpilotních 

letadel, tak i řídících stanic nebo zařízení pro vypuštění a návrat (Doplněk X – Leteckého 

předpisu L2). Ovšem termín UAS není tak široce používán jako termín UAV, který se stal 

součástí moderního slovníku (TheUAV.com).  

V minulosti byl rozvoj UAV systémů a platforem primárně motivován vojenskými cíli a 

využitími, například bezpilotní kontroly území, sledování, průzkum a mapování nepřátelských 

oblastí. Pro účely geomatiky, tedy účely sběru dat, se platforma UAV používá velice krátce, 

ačkoliv první zkušenosti vznikly zhruba před třemi desítkami let. V současnosti UAV 

technologie slaví úspěchy s rozšířením levné platformy v kombinaci se  zrcadlovkami a GNSS 

(globálním družicovým polohovým systémem), potřebným k navigování platformy, nebo 

sloužící k přímému georeferencování (Nex a Remondino, 2014). Soukromé společnosti nyní 
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investují do těchto systémů a nabízejí fotogrammetrické výrobky, hlavně digitální modely 

území a ortofota.  

Mikro-UAV je letoun s hmotností nižší než 5 kg. Jejich nosnost se pohybuje od několika 

gramů do 5 kg v závislosti na konkrétním typu, což umožňuje umístění fotoaparátu, kamery či 

různých sensorů (vlhkosti, teploty, tlaku, množství CO2…). Výhodou těchto přístrojů je malá 

velikost i hmotnost a vysoká operativnost, díky které lze zachytit změny krajiny, proměny 

v čase či procesy, které ji přímo přetvářejí (například povodeň). Limity těchto UAV spočívají 

hlavně v délce letu. Letoun s nákladem má délku letu v rozsahu od 5 do 20 minut, opět 

v závislosti na konkrétním typu. Na jedno nalétání jsou letouny schopné pokrýt snímky 

s vysokým rozlišením území s plochou až několik hektarů v závislosti na povětrnostních 

podmínkách, výšce a rychlosti letu (Eisenbeiss, 2009). 

 Historie UAV 2.3.1

Podrobný historický vývoj UAV shrnuje ve své práci Eisenbeiss (2009). Zmiňuje první 

fotografii, která byla pořízena z balónu ve Francii Gaspardem Tournachon v roce 1858. 

Později, paralelně s balóny, se pro špehování za světových válek využívaly další prostředky, 

např. draci, holubi a rakety. Dále zmiňuje také použití uvázaného balónu pro archeologickou 

dokumentaci v roce 1970 Whittlesleym a jeden z prvních experimentů z roku 1979 (Przybilla 

a Wester-Ebbinghaus, 1979) s motorovým UAV modelem, který měl pevné křídlo. Letoun 

měl délku 3 m, rozpětí křídel 2,6 m, maximální užitečné zatížení 3 kg. Let byl uskutečněn ve 

výšce 150 m nad zemí a rychlost letounu byla 11 m/s (Przybilla a Wester-Ebbinghaus, 1979). 

 Technologická platforma UAV 2.3.2

Základní princip fungování každého systému UAV je v podstatě stejný. Sládek a Rusnák 

(2013) uvádí, že většinu mikro-UAV tvoří 3 základní moduly: letecký, pozemní řídící a modul 

na zpracování dat. 

Letecký modul tvoří samotný nosič přístrojů, ve kterém je umístěna řídící elektronika a 

záznamové zařízení (videokamera, spektrální kamera, lidar či fotoaparát). Pohyb zařízení je 

ovládán řídící jednotkou, na kterou je připojená GPS jednotka určující polohu stroje. Při 

příjmu GPS signálu je přesnost 2 m. Výšková stabilizace, která je potřebná při snímkování, je 

zabezpečena výškoměrem a vzájemně korigována s údaji z GPS. 

Letoun lze ovládat třemi způsoby. První způsob je přímý (manuální), kdy operátor řídí 

pohyb stroje přímo ze země. Ovládá i jeho funkce a funkce připojených periferních zařízení na 

palubě pomocí vysílače nebo počítače. Druhý způsob ovládání je automatický a spočívá 

v naprogramování dráhy letu a místa přistání do letounu, také mu lze nastavit činnost, kterou 

bude v průběhu letu vykonávat, například snímkování, natáčení videa a podobně. Třetí způsob 

spočívá v kombinaci již zmíněných způsobů, čili se jedná o let poloautomatický. Některé 

kroky lze naprogramovat pro automatickou funkčnost, jiné může operátor řídit sám 

(pilotování, sběr dat). Ačkoliv pilot není na palubě letounu, neznamená to, že by byl let 

samostatný. V mnoha případech je řídící skupina zodpovědná za řízení UAV větší než 

u tradičních letounů (Everaerts, 2008). 
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Modul pro zpracování získaných dat zahrnuje soubor softwarových produktů navržených 

pro zpracování konkrétního druhu dat s možností tvorby 3D modelů povrchu, modelů budov, 

DMR či ortofotosnímků (Sládek a Rusnák, 2013). 

Cena se může velmi lišit v závislosti na komplexnosti systému, palubním vybavení, 

užitečném zatížení, letové samostatnosti, typu platformy a stupně automatizace potřebné pro 

jeho specifické aplikace. S náklady od tisíce eur do několika milionů eur může být systém ve 

srovnání se standardním pilotním letadlovým systémem podobně drahý či dražší (Eisenbeiss, 

2009). 

Co se týká obrazových snímačů Westoby  a kol. (2012) uvádí, že vyšší kvalita rozlišení 

neznamená, že výsledný snímek bude lepší, jelikož se často musí přistupovat ke změně 

velikosti snímků z důvodu dlouhé doby zpracování, což způsobuje určitou ztrátu detailů 

obrazu. Při výběru snímače je také důležité brát v úvahu, v jakých oblastech se bude přístroj 

používat a přizpůsobit tomu výběr baterie a zaměřit se na její životnost, odolnost, včetně 

metod pro nabíjení a výkon v extrémních teplotách. 

Eisenbeiss (2009) dělí UAV platformy podle způsobu pohonu a podle váhy větší nebo 

nižší než vzduch (Tab. 4). 

Tabulka 4. Dělení UAV platforem. 

 Lehčí než vzduch Těžší než vzduch 

  Flexibilní 

křídlo 

Pevné křídlo Rotující křídlo 

Bez pohonu 

balon rogalo větroň rotorová závěsná křídla 

 paraglide   

 draci   

S pohonem 

vzducholoď paraglide s vrtulovým pohonem jednorotorový  

  s proudovým motorem koaxiální 

   kvadrokoptéry 

   multikoptéry 

Zdroj: Upraveno podle Eisenbeiss, 2009. 

 Přínosy UAV 2.3.3

Hlavní výhoda UAV systémů oproti letounům řízeným piloty spočívá ve využití UAV ve 

vysoce riskantních situacích bez ohrožení lidského života, na nepřístupných místech, v malé 

výšce a v blízkosti objektů, kde systémy s posádkou létat nemohou. Konkrétně jsou myšleny 

například oblasti, které postihly přírodní katastrofy (sopečné výbuchy, povodně, zemětřesení 

atd.). Další výhodou je použití UAV i při zatažené obloze či lehkém mrholení, jelikož létají 

v nižších výškách než pilotovaná letadla s integrovanými velkoformátovými fotoaparáty. 

Implementace GPS systémů, stejně tak i stabilizačních a navigačních jednotek umožňuje 

přesný let zaručující na jedné straně dostatečné pokrytí obrazu s přesahy a na druhé straně 

umožňuje uživateli při předletové přípravě odhad přesnosti. V neposlední řadě je výhodou 

UAV umožnění vertikálního vzletu bez potřeby vzletové a přistávací dráhy (Eisenbeiss, 2009). 

 Omezení UAV 2.3.4

Zvláště levné UAV z důvodu limitované hmotnosti a rozměrů mají často kamery malého nebo 

středního formátu. Kamery velkých formátů, které mají některé dražší letouny, mají možnost 

získat větší množství snímků, aby se dosáhlo stejného pokrytí a rozlišení obrazu. Navíc levná 



22 
 

čidla obvykle bývají méně stabilní než špičkové senzory, což má za následek sníženou kvalitu 

obrazu. Stejně tak kvůli omezení užitečného zatížení (payload) je vyžadováno použití 

navigace s nižší hmotností, což implikuje méně přesné výsledky orientace senzorů. Dále jsou 

tyto UAV obvykle vybaveny méně výkonnými motory omezujícími dosažitelnou výšku 

(Eisenbeiss, 2009).  

2.4 Fotogrammetrické zpracování UAV dat 

Fotogrammetrie je vědní obor zabývající se získáváním informací o předmětech na základě 

exaktního měření. Definic fotogrammetrie existuje několik, jelikož obor se stále vyvíjí. 

Pavelka (1998) fotogrammetrii obecně definuje jako vědu, způsob a technologii, které se 

zabývají získáváním dále využitelných měření, map, digitálního modelu terénu a dalších 

produktů, získaných z obrazového, nejčastěji fotografického záznamu. Slovo fotogrammetrie 

je složeno ze tří řeckých slov: Fotos (světlo), Gramma (záznam) a Metrie (měření) a jako 

první ho v roce 1858 užil Meydenbauer (Pavelka, 1998). 

Termín UAV fotogrammetrie použil ve své práci Eisenbeiss (2009) a popsal ji jako nový 

fotogrammetrický měřící nástroj, který otevírá nové možnosti aplikace v oblasti krátké 

vzdálenosti, kombinující leteckou a pozemní fotogrammetrii. Představuje nízkonákladovou 

alternativu ke klasickým posádkou řízeným snímkovacím zařízením pro velkoměřítkové 

topografické mapování nebo pro 3D sběr informací o zemském povrchu. Široká definice 

pokrývá balóny, draky, kluzáky, vzducholodě, rotační a pevná UAV křídla s možností 

získávání fotogrammetrických dat manuálním, poloautomatickým či plně automatickým letem 

(Eisenbeiss, 2009; Nex a Remondino, 2014).  

2.5 Fotogrammetrické metody 

Existují tři základní fotogrammetrické metody dělené dle počtu snímků – jednosnímková, 

vícesnímková průseková metoda a metoda vícesnímková využívající dvou snímků – 

stereofotogrammetrie. Jednosnímková metoda je založena na vztahu dvou rovin. Měřické 

snímky vznikají středovým promítáním povrchu objektu na rovinu snímku. Základem 

průsekové fotogrammetrie je určení polohy bodů pomocí snímků, které se vzájemně 

překrývají (Hodač, 2002). Při vyhodnocování snímků pořízených UAV technikou se nejčastěji 

používají dvě metody – klasická stereofotogrammetrická metoda nebo metodou Structure from 

Motion. Tato metoda je v posledních letech stále užívanější a to zejména z důvodu velkého 

pokroku v oblasti vývoje nových a přesnějších algoritmů zpracování (Miřijovský, 2013). 

Stereofotogrammetrické zpracování 

Stereofotogrammetrické zpracování dat je klasická metoda, pro účely zpracování dat z dronů 

bylo nutné postupy lehce upravit. Každé stereofotogrammetrické zpracování se skládá 

z několika jednotlivých kroků. Pokud je cílem práce vytvořit ortofotosnímek či DMT je nutné 

projít všemi těmito kroky (Miřijovský, 2013): 

- výpočet prvků vnější orientace, jež se provádí pomocí tzv. aerotriangulace, 
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- extrakce bodů, 

- tvorba 3D modelu terénu, 

- ortogonalizace snímku. 

Aerotriangulace je metoda, která na matematickém základě určuje polohu a orientaci 

jednotlivých leteckých snímků. Jedná se o určování prvků vnější orientace. K výpočtu 

souřadnic středu snímků a jejich natočení slouží vlícovací body (Control points). Vlícovací 

body jsou jediný zdroj dat, který má přesně zaměřené souřadnice. Pro zpřesňování výsledku 

lze použít vázací body, což jsou body, které nejsou geodeticky zaměřeny, ale je známa jejich 

poloha na dvou či více snímcích. Po aerotriangulaci následuje extrahování bodů, které 

představují pouze diskrétní digitální reprezentaci terénu či povrchu. Pomocí různých 

interpolačních metod lze diskrétní model převézt do spojitého digitálního modelu, který je pro 

většinu analýz užitečnější (Miřijovský, 2013).  

Před tvorbou 3D modelu se pomocí histogramu odstraňují odlehlé hodnoty z hlediska 

nadmořské výšky. Vytvořený 3D model může být použit pro analýzu terénu, či ho lze dále 

použít při ortogonalizaci původních snímků jako referenční výškový zdroj. Ortogonalizace je 

ve slovníku VÚGTK definována jako proces odstranění geometrického zkreslení měřického 

snímku, způsobeného nestejnou předmětovou vzdáleností předmětů měření, překreslením po 

malých plošných prvcích. Po provedení ortogonalizace vzniká ortofoto, se kterým lze pracovat 

jako s klasickou mapou. Pokud existuje větší počet snímků, spojují se do jedné bezešvé 

ortofotomozaiky (Miřijovský, 2013). 

Metoda Structure from Motion 

Structure from Motion (SfM) funguje na stejných základních principech jako klasická 

stereoskopická fotogrammetrie, konkrétně se jedná o princip vytváření 3D struktury z řad 

vzájemně se překrývajících ofsetových obrázků. Od již zmíněné metody se zásadně liší tím, že 

geometrie scény, pozice a orientace kamery jsou řešeny automaticky, aniž by je bylo nutné 

specifikovat předem (Westoby a kol., 2012). Tento přístup je nejvhodnější pro sady snímků, 

které se dostatečně překrývají (Obr. 5). Tak lze trojrozměrnou strukturu získat ze široké škály 

poloh scény, nebo ze snímků odvozených z pohybových čidel, jak název napovídá. Doslovný 

překlad metody je „Struktura z pohybu“. (Micheletti a kol., 2015) 

 

Obrázek 5. Metoda Structure from Motion. 

Zdroj: Upraveno podle Westoby a kol., 2012. 



24 
 

Pozice kamery a geometrie scény jsou rekonstruovány současně prostřednictvím 

automatické identifikace odpovídajících prvků z několika snímků. Tyto prvky jsou sledovány 

ze snímku na snímek, což umožňuje prvotní odhad pozice kamery a souřadnic objektů. Na 

rozdíl od tradiční fotogrammetrie pozici kamery odvozené z SfM chybí měřítko a orientace, 

které zajišťují souřadnice zjištěné pozemním měřením. V důsledku toho je 3D mračno bodů 

vytvořeno v relativním souřadnicovém systému. Ve většině případů transformace relativního 

do absolutního souřadnicového systému může být provedena za použití transformace na 

základě malého počtu známých pozemních kontrolních bodů (GCP) se známými 

souřadnicemi. GCP mohou být odvozeny později.  

Prvním krokem zpracování je identifikování prvků v jednotlivých snímcích. Počet 

keypoints ve snímku je závislý především na textuře a rozlišení snímku. Hustota, ostrost a 

rozlišovací schopnost souboru snímků v kombinaci s rozsahem textury přírodní scény bude 

určovat kvalitu výsledného mračna bodů. Tři snímky jsou minimální počet snímků, na kterých 

se musí nacházet určitý prvek, nicméně na čím více snímcích se prvek nachází, tím lépe 

(Westoby a kol., 2012). 

Metoda Semi-global matching 

Metoda Semi-global matching (SGM) je stále rozvíjející se fotogrammetrická metoda, jejíž 

vznik výrazně ovlivnil vývoj mnoha komerčních fotogrammetrických softwarů. Metoda se 

používá pro přesné 3D rekonstrukce z páru kalibrovaných snímků. SGM se snaží najít shodu 

pro každý pixel. Tato metoda má pravidelnou algoritmickou strukturu a využívá jednoduchých 

operací. Metoda nabízí velmi dobrý kompromis mezi rychlostí zpracování a přesností, hlavně 

na hranicích objektů a jemných strukturách. Je také odolná vůči radiometrickým rozdílům a 

není citlivá na výběr parametrů, což je důvod pro její úspěch v praxi (Hirschmüller, 2011). 

Ukázka výsledku vytvořeného pomocí metody SGM je na obrázku 6. 

 

Obrázek 6. 3D rekonstrukce pomocí metody SGM. 

Zdroj: DLR, Institute of Robotics and Mechatronics. 
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2.6 Využití bezpilotních snímkovacích technologií v přírodních 

vědách 

Bezpilotní nosiče se pro fotogrammetrické průzkumy využívají nejčastěji na ploše od 1 do 

10 km
2
. Tento rozsah ploch se tradičně označuje jako hranice mezi pozemními průzkumy a 

leteckou fotogrammetrií. Pro území těchto velikostí je pozemní mapování obvykle příliš 

časově náročné a finančně neefektivní. Hustota zjištěných bodů z pozemních průzkumů, je 

výrazně nižší než údaje shromážděné z UAV, další výhodou UAV je následné vytvoření 

DMT, ze kterého lze vyčíst mnoho informací s celkově vyšší přesností.  

Pokud jde o plánování, tradiční fotogrammetrická mapování jsou málo flexibilní a také 

velmi drahá. Finančně efektivním se stává až mapování větších ploch. Také je nutné zmínit, že 

tradiční letadla s posádkou musejí létat výše, takže snímky mají nižší rozlišení než snímky 

pořízené UAV. Mapování s využitím bezpilotních nosičů je nákladově efektivní, flexibilní 

pokud jde o plánování, a poskytuje snímky s nejvyšším dostupným rozlišením (Whitehead a 

kol., 2013). 

V této části práce bych ráda uvedla příklady využití UAV v přírodních vědách, konkrétněji 

pak ve fyzicko-geografických disciplínách. Procentuální zastoupení jednotlivých využití 

v přírodní sféře znázorňuje obrázek 7.  

 

Obrázek 7. Procentuální zastoupení jednotlivých využití v přírodních sférách. 

Zdroj: Upraveno podle Shahbazi, 2014. 

 Mapování a klasifikace krajinného pokryvu 2.6.1

Výzkumy dynamiky krajiny 

UAV jsou také vhodné pro multitemporální výzkumy zaměřené na identifikaci a kvantifikaci 

změn životního prostředí, například pro výzkum sesuvů, růst plodin, měnící se počty ptáků, 

monitoring vodního stresu rostlin a ke sledování změn v různých vegetačních indexech 

(Whitehead a kol., 2013). 

Precizní zemědělství 

Precizní zemědělství je sofistikovaná metoda, která vychází z prostorové heterogenity 

pozemků a časové dynamiky procesů tvorby výnosu polních plodin. Díky vývoji aplikační 

techniky, možnosti využití signálu GPS k navigaci se otevřely možnosti pro lokální aplikaci 

pesticidů v závislosti na konkrétních podmínkách (Hamouz a kol., 2006). 
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Dálkový průzkum je pro precizní zemědělství užitečný zejména pro zjištění oblastí 

vyžadujících další ošetření vodou, chemikáliemi, pesticidy či herbicidy. Výzkum byl například 

proveden k identifikaci a sledování infekce na bramborách, která byla vyvolaná plísní. Pro 

tyto účely byly použity čidla pro snímání viditelného a blízkého infračerveného světla. 

Primárním rysem bramborové plísně je chloróza, která nastává, když rostlina přestane 

produkovat chlorofyl. Pro detekování této plísně byl použit normalizovaný diferenční 

vegetační index (NDVI) (Whitehead a kol., 2013). 

Detekce lesních požárů / lesní management 

Snímky pořízené UAV je možné automaticky analyzovat pomocí softwaru a detekovat 

přítomnost a lokaci lesních požárů. Snímky lze také použít ke sledování činností na území lesa 

a k udržování přehledu o růstu lesa (Niranjan a kol., 2007). 

Snímky s vysokým rozlišením lze velmi efektivně využít pro hodnocení biodiverzity lesa. 

Díky vyhodnocení tvarů mezer mezi jednotlivými stromy lze například v jihoamerickém 

deštném lese určit mikroklimatické účinky, následně ekologické procesy probíhající v místě a 

nakonec i složení rostlin v daném místě (Salvador-Van Eysenrode a kol., 1998; Getzin a kol., 

2012). 

Využití UAV pro detekci jednotlivých stromů 

Pro soupis lesního majetku je důležité mít i měření geometrických atributů stromů. Atributy 

jsou nejčastěji měřeny pozemním průzkumem, méně časté je laserové skenování, které je 

ovšem drahé a časové náročné. Mapování pomocí UAV umožňuje informace zjistit levněji a 

rychleji a to vyhodnocením fotogrammetrického mračna bodů. Z mračna bodů byly vytvořeny 

virtuální modely stromů a byly porovnány s referenčními daty z pozemního laserového 

skenování. Tato metoda se ukázala jako velmi přesná a vhodná jako doplněk laserového 

skenování lesních atributů (Sperlich a Kattenborn, 2014). 

Studium půdních charakteristik 

Corbane a kol. (2012) využili bezpilotní letouny pro určení tříd povrchových charakteristik 

půdy na středomořských vinicích. Technika byla založena na zhodnocení několika atributů 

půdy, například na mikro-topografii, půdní krustě a půdním krytu. Průměrná přesnost při 

využití multitemporální klasifikace byla 82 %. Díky DMT získanému z UAV lze také 

vyhodnocovat strže, například kvantifikovat jejich objemové změny (Shahbazi, 2014). 

Volumetrie písku a štěrku 

Společnosti zabývající se těžbou štěrku a písku například v Kanadě s velkou oblibou využívají 

bezpilotních letounů pro vytváření ortomozaiek a DMT ke stanovení změn v objemu hald po 

odtěžení materiálu (Whitehead a kol., 2013). 

Mračno bodů získané ze snímkování může poskytnout užitečné informace o tvaru skalních 

povrchů, jejich stabilitě, sklonu a objemu. UAV nabízí pro monitoring těžby materiálu 

v důlních oblastech a lomech rychlou, levnou a spolehlivou alternativu k pozemnímu 

laserovému skenování (Nex a Remondino, 2014). 
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 Management akvatických systémů 2.6.2

Batymetrie koryta 

Měření hloubek v korytě toku pomocí spektrálních dat je založeno na vztahu mezi světelnými 

vlnami, hladinou vody, dnem koryta. Lejot a kol. (2007) došel k závěru, že hloubka vody 

vypočtená z bezpilotních optických snímků (zejména z červeného a modrého kanálu) vysoce 

koreluje s terénním pozorováním (Shahbazi, 2014). 

Mapování říčního habitatu 

Účelem výzkumu, který byl proveden na řece Elbow v blízkosti kanadského města Calgary, 

bylo vyhodnotit schopnost změřit ze snímků klíčové metriky říční morfologie. Z dat byla 

vytvořena kromě ortomozaiky a DMT i batymetrická mapa a za využití 2D hydrodynamického 

modelu byla odhadnuta prostorová variabilita toku. Dále byla vytvořena mapa na základě 

průměrné zrnitosti D50 získané empirickým vztahem mezi texturou snímku a terénním 

měřením. Na obrázku 8 se nachází vytvořená mapa průměrné zrnitosti doplněná o informace 

charakterizující morfologii koryta a vodní habitat (Whitehead a kol., 2013).  

 

Obrázek 8.  Mapování říčního habitatu. 

Zdroj: Převzato z Whitehead a kol., 2013. 

 Výzkum volně žijících živočichů 2.6.3

Monitoring tření lososů 

Bezpilotní letouny se uplatňují také ke stanovování počtu divoké zvěře či ke zjišťování 

přítomnosti nebo absence volně žijících živočichů. Konkrétně byly provedeny výzkumy 

zaměřující se na slony, nosorožce, různé druhy ptáků a také na vodní savce (dugongy indické). 

Další studie byla provedena pro zmapování pohybu a lokalit lososů v Adamově řece v Britské 

Kolumbii, kteří mají v tomto regionu velký ekologický a socioekonomický význam. Hlavním 

cílem výzkumu bylo vytvořit ortomozaiku, která poskytla velice zřetelné informace o hlavní 

koncentraci lososů a o individuálních místech, která využívají ke tření (Whitehead a kol., 

2013). 
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Detekce hnízd a podzemních tunelů pytlonošů 

Případová studie ukazuje další využití technologie UAV, konkrétně pro zmapování hnízd 

pytlonošů na loukách a pastvinách v jihozápadním Saskatchewanu. Pytlonoši jsou hlodavci 

podobní syslům žijící ve střední a severní Americe. Tvoří malé, ale četné hromádky 

vykopaného písku nad jejich podzemními tunely. Tradiční dálkový průzkum nebyl schopný 

zaznamenat tak malé nerovnosti povrchu. Až za použití UAV bylo možné v tak podrobném 

měřítku a v takovém rozsahu zmapovat disturbance vytvořené těmito hrabavými savci 

(Whitehead a kol., 2013).   

 Dálkový průzkum polárních oblastí 2.6.4

Na měření objemu supraglaciálních jezer se využívají satelitní data, která mají prostorové 

rozlišení kolem 30 m a jsou omezena přítomností oblačnosti. Velké rozlišení UAV umožňuje 

analyzovat texturu bývalých jezerních oblastí a účinky kapalné vody na ledovou texturu.  

Kombinací těchto technologií lze zdokumentovat vývoj jezer od podrobného prostorového a 

časového měřítka (např. kvantifikovat pokrytí malými jezery a frekvenci rychlých odtokových 

událostí) až po hodnocení satelitních snímků, které zajišťují informace o větších plochách a 

delších časových obdobích (Lettang a kol., 2013). 

Jeden z výzkumů byl proveden také pro ukázku využitelnosti a přesnosti dat z UAV při 

měření pohybu povrchu a výškových změn arktického ledovce. Výzkum byl konkrétně 

uskutečněn na ledovci Fountain na Bylotově ostrově v Kanadském arktickém souostroví. Byly 

vytvořeny DMT a ortomozaiky z let 2010 a 2011. V roce 2011 byly snímky pořízeny 

z tradičního letounu s posádkou. Cílem opakovaného měření bylo zachytit pohyb ledovce a 

rozdíly v jeho objemu (Obr. 9). Pokud by výzkum probíhal průběžně, dal by se zmapovat 

sezónní vývoj odvodňování ledovce (Whitehead a kol., 2013). 

 

Obrázek 9. Mapování pohybu ledovce. 

Zdroj: Převzato z Whitehead a kol., 2013. 

 Management přírodního ohrožení 2.6.5

Bezpilotní prostředky mohou poskytovat živý záznam o oblastech zasažených katastrofou 

s cílem usnadnit poskytování pomoci a také umožňují plánování prevence katastrof. UAV 
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byly ve velké míře používány během záchranných operací během hurikánu Katrina v USA a 

tsunami v Indii (Niranjan a kol., 2007). 

UAV lze využít při monitorování požárů, lze získat termální data před, během i po 

události. Rozdíly v odrazivosti různých ploch (zasažených požárem, již spálených, či 

nezničených) umožňují podrobně analyzovat událost (plochu rozšíření, výšku plamenů, 

lokalizaci horkých míst) a případná další ohrožení. Obdobně lze monitorovat sopečné výbuchy 

(Shahbazi, 2014). 

Dalším typem ohrožení, kde lze UAV využít, jsou ohrožení spojená s pohybem zemského 

povrchu, ať už se jedná o zemětřesení či o sesuvy půdy. Díky datům z UAV je možné mimo 

jiné vytvořit přesnou sklonitostní mapu, která napomáhá detailnímu vyhodnocení 

sklonitostních charakteristik (Shahbazi, 2014). 

Pro monitorování řek a záplavových území při povodních se využívají satelity, které jsou 

ovšem často limitovány hustou oblačností, vegetačním pokryvem, dobou přeletu družice a 

zorným úhlem. U UAV se tyto limity nevyskytují a lze je pro tento účel snadno využít 

(Shahbazi, 2014).  

UAV jsou snadno přenosné, což jim umožňuje být transportováno do postižených oblastí 

jednoduše a levně. Pokud se přihlédne k jejich nízkonákladovému provozu a skutečnosti, že 

během chvíle mohou být připraveny k provozu na jiném místě, bezpochyby patří UAS mezi 

technologie, které mají své uplatnění v krizových situacích.  

 Bezpilotní nosiče a jejich využití pro fyzicko-geografické úlohy 2.6.6

Využití UAV v geografii podrobně shrnují ve své práci Sládek a Rusnák (2013). Uvádí, že 

tato technologie má v geografickém výzkumu široké pole působnosti hlavně ve výzkumu 

velkého či středního měřítka. Základem je zobrazení krajiny z malých výšek a perspektiv, 

které nebyly dříve obvyklé. Nově se otevírá pohled na krajinu jako na celek. Data lze použít 

k dokreslení širších souvislostí výzkumu, nebo je využít jako přímo data podkladová.  

Krajinná ekologie, biogeografie 

- Monitoring vegetace, jejího druhového složení, pokryvnosti či zdravotního stavu. 

Meteorologie a klimatologie 

- Analýza stavu a fyzikálních vlastností ovzduší v nízkých vrstvách nad povrchem, což 

umožňuje vytvářet např. teplotní a vlhkostní mapy, nebo sledovat množství 

znečisťujících látek v ovzduší v jednotlivých vrstvách. 

Hydrologie 

- Výzkum povodňových událostí, výzkum jejich prostorového dosahu a vyjádření rizika 

na lokální úrovni. 

- Výzkumem povodňového rizika a ochrany před přívalovými povodněmi s využitím 

UAV se zabývali Ajibola a bin Mansor (2013), kteří na základě dat z DMT (z údajů 

o orientaci a sklonitosti svahu) vymezili záplavové území, dále tato data mohla být 

použita pro konstrukci protipovodňových bariér. 
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Mapování a analýza v geomorfologii 

- Gravitační procesy a formy - mapování a sledování svahových destrukčních pohybů, 

řícení, opadávání, bahenní proudy a změny tvarů a objemu materiálů.  

- Erozní procesy – mapování a výzkum různých typů eroze, jejich kvantifikace a 

výpočet objemových změn. 

- Fluviální procesy a formy – mapování a změny půdorysného tvaru toků, analýza 

břehové eroze a dynamika korytových forem. 

- Krasové procesy a formy – mapování povrchovým krasových forem a výpočet jejich 

objemu. 

- Nivační, glaciální a glaci-fluviální procesy a formy – například destrukce půdního 

krytu nivačními procesy, mapování lavinových akumulací a objemové změny ledovců. 

- Eolitické procesy a formy – výzkum a monitoring pískových přesypů.  

- Antropogenní formy – vizualizace a výpočty kubatur v lomech, těžebních jámách a 

subsidencích. 

2.7 Využití distančních dat pro vyhodnocování následků povodní 

 Metody hodnocení 2.7.1

Identifikování tvarů z ortofota s vysokým rozlišením 

Ortofoto je jedním z hlavních produktů z UAV a jedná se o fotoreprodukci, která je opravena 

o sklon, topografickou nepřesnost a optické zkreslení fotoaparátu. Ortofoto kombinuje 

polohopisnou přesnost map s velkým množstvím detailů z leteckých snímků. Ortofoto je 

polohopisně přesné a uživateli umožňuje měřit vzdálenosti, plochu a směr (Paine a Kiser, 

2012).  

Ortofoto umožňuje hodnotit většinu běžných fluviálních tvarů, nicméně s ohledem na 

geometrické rozlišení zpravidla v řádu desítek centimetrů až jednotek metrů jde zpravidla o 

identifikaci ucelených struktur na středních a větších tocích (Vacková, 2013). 

Pro využití ortofot k hodnocení následků povodní navíc zásadní omezení představuje 

časový odstup od povodňové události. U oficiálně dostupných podkladů (Geodis, ČÚZK) je 

časový plán fixně daný a data pro hodnocení následků konkrétní povodňové události tak jsou 

zpravidla neaktuální. 

Klasifikace povrchu pomocí metod DPZ (na klasifikaci povrchu z družicových snímků) 

Využití dat DPZ ve fluviální morfologii je díky nízkému geometrickému rozlišení (jednotky 

až desítky metrů) omezené na detekci makrostruktur v údolní nivě (Králová, 2013). Díky 

multispektrálnímu charakteru umožňují detekci kvalitativních charakteristik, zejména změn 

vegetace, nicméně s ohledem na měřítko hodnocení je jejich využitelnost na tocích v prostředí 

ČR omezená. Pro analýzu následků povodní UAV však lze využít metodických postupů 

využívaných při analýze dat DPZ, zejména metod klasifikace obrazu. 

Klasifikace obrazu je v obecném významu proces, při kterém je jednotlivým obrazovým 

prvkům přiřazován určitý informační význam. Cílem klasifikace je objektům a jevům na 

snímku přiřadit hodnotu vyjadřující tzv. informační třídu. Klasifikace je založena na použití 
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určitých rozhodovacích pravidel, tzv klasifikátorů, podle kterých je možné všechny prvky 

obrazu zařadit do určité třídy. Klasifikaci lze rozdělit na řízenou a neřízenou, podle toho jak a 

kdy zpracovatel zasahuje do procesu klasifikace.  

Při řízené klasifikaci zpracovatel určí známé části obrazu, tzv. trénovací množiny. Pro 

každou vytvořenou kategorii jsou vytvořeny statistické charakteristiky spektrálních příznaků. 

Následně je s nimi každý obrazový prvek porovnáván a podle zvoleného klasifikátoru zařazen 

do určité třídy. Při neřízené klasifikaci jsou nejprve všechny prvku obrazu zařazeny do určité 

třídy a následně zpracovatel těmto třídám přiřadí informační (geografický) obsah 

(Dobrovolný, 1998). 

Využití pokročilých nástrojů na analýzu obrazu (textura) 

Kolář a kol. (1997) definuje texturu jako míru uspořádanosti nebo celistvosti povrchových 

objektů nebo plošné rozložení stupňů šedi v závislosti na typu, velikosti, stavu a uspořádanosti 

dílčích obrazových primitiv. Haralick a kol. (1973) popisuje texturu jako vrozenou vlastnost 

prakticky všech povrchů, jež obsahuje důležité informace o strukturním uspořádání prostředí.  

Filtry, které definují texturu v obraze, jsou založeny na výpočtu různých statistických měr 

homogenit, nebo na druhou stranu variability hodnot všech pixelů (Dobrovolný, 1998).  

Jako jeden z prvních se texturním analýzám věnoval už v sedmdesátých letech Robert 

Haralick. Navrhl statistické výpočty založené na koincidenční matici stupňů šedi (Grey-Level 

Cooccurrence Matrix), zkráceně GLCM. Vlastnosti počítané z GLCM jsou založeny na 

předpokladu, že texturní informace na snímku jsou obsaženy v celkovém prostorovém vztahu, 

které vzájemně mají úrovně šedi sousedících pixelů. GLCM jsou výpočty toho, jak často se 

v obraze vyskytují různé kombinace stupňů šedi (Gebejes a Huertas, 2013). 

Využití DMT (digitálního modelu terénu) a DMP (digitálního modelu povrchu) 

Digitální model terénu popisuje zemský povrch ve smyslu holého povrchu bez vegetace a 

lidských výtvorů jako jsou budovy, mosty a další. DMT se dá definovat také, jako komplexní 

povrch zahrnující výšku (topografickou plochu bez vegetace) se zpřesňujícími a 

jednoznačnými liniovými a polygonovými geoprvky, jako jsou říční toky a koryta, náspy 

komunikací, vodní plochy a hrany terénu. 

DMT má v současnosti rozsáhlé využití, a to díky skutečnosti, že nástroje pro jeho tvorbu 

a analýzy jsou již téměř běžnou součástí softwaru pro GIS. Pomocí softwaru lze z digitálního 

modelu terénu analyzovat velké množství terénních prvků, například směry odtoku, lokální 

povodí, akumulovaný odtok, ale také sklon a orientaci svahu (Vacková, 2013). 

Digitální model povrchu je model povrchu Země ovšem se všemi objekty, které na něm 

leží. Tento model vzniká právě zpracováním dat ve fotogrammetrii či například pomocí 

laserového skenování. Z digitálního modelu povrchu se digitální model terénu stane až 

následným zpracováním. 

Měření ploch – pomocí ortofota 

Při vyhodnocování povodně může být důležité zjistit například plochy nově vzniklých 

akumulací. Plochu lze snadno zjistit z ortofota pomocí měřících nástrojů, jelikož ortofoto je 

polohopisně přesné (Obr. 10). 
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Obrázek 10. Měření ploch na ortofotu. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Detekce změn 

Pokud existují záznamy i před povodní, lze také zjistit změny plochy akumulací a liniových 

prvků, hlavně břehové linie. Pomocí DMT je možné detekovat změnu objemu materiálu jak 

akumulace, tak i eroze.  

 Možnosti detekce tvarů a změn koryta pomocí UAV 2.7.2

Vizuální identifikace 

Pro vizuální identifikaci je nejlepší ortofoto. Z něj je možné vyčíst velké množství informací 

o povrchu a tvarech na něm. Mezi menší tvary v korytě, které lze z ortofotosnímku vyčíst, 

patří například: nově vzniklé akumulace, staré akumulace, břehové nátrže a poškozené břehy, 

mrtvé dřevo v korytě, shluky větví. Pokud existuje srovnání stavu po povodni a před povodní, 

lze u mělkých toků identifikovat případnou změnu trasy proudnice, posun balvanů, nově 

vzniklé ostrůvky, lavice, mělčiny. Pokud by se jednalo o antropogenně ovlivněný tok, je 

možné identifikovat škody na opevněních břehů, na příčných překážkách v korytě 

(propustcích, mostech, jezech, hrázích). V údolní nivě lze pak sledovat nově vzniklé 

akumulace materiálu, ať přírodního nebo antropogenního (objekty unášené povodní a posléze 

usazené) či případné poškození vegetace, či lidských staveb.  

Všechny nově vzniklé tvary jak v korytě, tak i v údolní nivě závisí hlavně na velikosti 

konkrétní povodně, velikosti toku a na prostředí, kde se povodeň odehrála. Jiné tvary a změny 

bude možné identifikovat v korytě a údolní nivě na dolním toku Labe a jiné na horském 

potoku na Šumavě. 

Identifikace tvarů pomocí analýz 

Pomocí různých analýz na podrobném DMT (či DMP), který je dalším hlavním produktem 

z UAV, lze identifikovat břehovou linii, nově vzniklé akumulace v korytě či v údolní nivě. 

Pokud by byl k dispozici DMT i z doby před povodní, bylo by možné zjistit případné větší 

zahloubení toku a v extrémní situaci vznik nového koryta.  

 Příklady využití UAV při vyhodnocování povodní 2.7.3

Díky tomu, že UAV technologie jsou pro praktické nasazení využívány krátce, 

dokumentovaných případů jejich využití pro hodnocení průběhu a následků povodní je zatím 

velmi málo. Jedním z prvních případů využití UAV pro vizuální hodnocení průběhu a 

následků povodní v ČR je vyhodnocení povodní z přelomu května a června 2013, které 

monitorovala firma Geodis (Obr. 11). Snímkování mělo za úkol zachytit dopad záplav v Praze 
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a také v Hřensku na soutoku Kamenice a Labe.  Použití UAV umožňovalo provádět nízké lety 

nad terénem, což klasickým vrtulníkem nebylo možné kvůli konfiguraci terénu. Firma tak 

získala rozsáhlé informace o průběhu události pro záchranné složky, správce toku, pro kraj i 

obce (GIM International, 2013). 

 

Obrázek 11. Snímek zachycující povodeň v Praze (2013). 

Zdroj: Převzato z GIM International, 2013. 

Identifikace s využitím analytických postupů 

Hervouet a kol. (2011), kteří prováděli výzkum na řece Drôme (přítoku Rhony) a sedmi 

dalších malých tocích využili pro výzkum v období 2002-2010 kombinaci dat dvou měřítek - 

snímky z UAV a francouzského satelitu SPOT. Hlavním cílem práce bylo lépe porozumět 

změnám ve struktuře vegetace po rozlivu na divočícím toku. Mezi dílčí části patřily otázky 

týkající se vývoje změn struktury vegetace po povodni, faktorů ovlivňujících rozšiřování, 

přežití a růst vegetace a také vyhodnocení toho, do jaké míry jsou struktury identifikované ve 

vysokém rozlišení srovnatelné s tím, co lze vidět na snímcích s hrubším rozlišením. Snímky 

z UAV byly ručně digitalizovány v ArcGISu a identifikovány polygony vegetace větší než 0,8 

m
2
 a také byl určen základní proces, který způsobil přítomnost vegetace na konkrétním místě. 

Vegetace byla rozřazena do tří kategorií – dřeviny, liniové dřeviny a pionýrské dřeviny. Další 

klasifikace se týkala umístění vegetace (v aktivním korytě, v korytě, v příbřežní zóně).  

Feng a kol. (2015) se zabývali výzkumem záplav ve měste Yuyao ve východní Číně za 

využití klasifikační metody Random forest. Metoda byla použita pro extrakci zatopených 

území ve spektrálně texturním příznakovém prostoru. Cílem výzkumu bylo vypracovat 

rychlou a přesnou metodu pro mapování městských povodní. Klasifikace byla provedena 

podle terénního průzkumu a vizuální interpretace, kdy byly vybrány 4 třídy: voda, 

nepropustný povrch, vegetace a holá půda. Každá třída měla 500 trénovacích vzorků. Po 

klasifikaci byly třídy nepropustný povrch, vegetace a holá půda sloučeny do jedné třídy – 

nezatopená oblast. Jelikož třída voda zahrnovala jak zatopené oblasti, tak i trvalé vodní 

plochy, které bylo potřeba vyčlenit, byla použita mapa města. Výsledky byly lepší, pokud byla 

navíc provedena texturní analýza, což je způsobeno hlavně tím, že zaplavená území vykazují 

poměrně homogenní textury ve srovnání s holou půdou a zatravněnými oblastmi.  Autoři ve 

výzkumu také dokázali, že při městských povodních je metoda Random forest přesnější než 

metody Maximum Likelihood a Neural Network. 
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Dalšími autory, kteří se zabývají výzkumem využitelnosti bezpilotních systémů při 

povodních, jsou Lee a kol. (2013) z korejského Soulu. Jejich cílem bylo prezentovat možnosti 

efektivního využití UAV v zatopených oblastech, místo pozemního mapování.  Výsledky 

fotogrammetrických operací byly porovnávány s výsledky z terénních pozorování a 

topografickými a katastrálními mapami. Hlavními položkami, které se zkoumaly při 

záplavách, byly například: rozsah zaplaveného území, trvání povodně, výška hladiny 

v zaplavených územích, místa vylití řeky z koryta, forma záplav a rozsah poškození. 

Ajibola a bin Mansor (2013) zkoumali využitelnost hlavních produktů ze snímků z UAV 

pro udržitelnost životního prostředí, hlavně při přívalových povodních. Hodnotili využití 

digitálního ortofota, digitálního modelu povrchu, který umožňuje tvorbu sklonitostních map a 

map s vrstevnicemi, které mohou posloužit jako užitečný materiál pro kontrolu a predikci 

povodňových rozlivů.  

2.8 Navržená metodika a postup řešení 

 Cíle řešení 2.8.1

Návrh metody pro objektivní klasifikaci záplavového území na základě prostorově přesných 

dat z UAV, která umožní detekci základních tvarů nivy a koryta vzniklých nebo ovlivněných 

činností povodně a jejich kvantifikaci. 

 Návrh metody 2.8.2

Navržená metoda je založena na kombinovaném využití obou základních produktů 

fotogrammetrické analýzy UAV dat (2D ortofota a 3D digitálního modelu povrchu). Z těchto 

základních datových vstupů jsou pomocí pokročilých klasifikačních metod odvozeny 

charakteristiky textury, které jsou spolu s RGB signálem z DMP využity jako vstup pro 

objektivní klasifikaci. 

Nad těmito datovými vstupy je pomocí standardních klasifikačních postupů, využívaných 

při zpracování multispektrálních dat, provedena řízená klasifikace obrazu. 

Výsledkem je klasifikace záplavového území, ve kterém je identifikováno rozložení a 

kvantitativní charakteristiky základních erozních a akumulačních tvarů, vzniklých činností 

povodně. 

 Postup řešení 2.8.3

2.8.3.1 Pořízení UAV dat 

Snímkování bylo uskutečněno 4. 12. 2015. Pro snímkování byl použit dron Inspire 1 Pro od 

firmy DJI s objektivem Olympus M.ZUIKO ED 12mm f/2. Jedná se o kvadrokoptéru 

s  vyměnitelným gimbalem Zenmuse X5. Základní technické parametry jsou uvedeny 

v tabulce  5. 
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Tabulka 5. Základní technické parametry. 

Letoun 

Model  T600 

Váha (včetně baterie, vrtulí a gimbalu) 3 400 g 

Rozměry 438 ×× 301 mm 

Maximální rychlost 18 m/s za bezvětří 

Maximální rychlost větru pro let 10 m/s 

Maximální délka letu cca 15 minut 

Provozní teplota  -10° až + 40°C 

   

Kamera 
Maximální rozlišení snímku  4608 × 3456 

Efektivní pixely 16 Megapixelů 

 Podporované formáty foto: JPEG, DNG video: MP4, MOV  

   

Akumulátor 

Název baterie  Inteligent Flight Baterry (model TB47) 

Kapacita baterie 4500 mAh 

Hmotnost 570 g 

   

Dálkový 

ovladač 

Dálkové ovládání C1 

Ovládání na vzdálenost až 5 km 

Držák mobilního zařízení tablet nebo chytrý telefon 

Zdroj: DJI. 

2.8.3.2 Zpracování UAV dat 

Zpracování snímků z UAV bylo provedeno v programu Agisoft PhotoScan 1.0.4. Agisoft 

Photoscan je fotogrammetrický software pro automatické generování georeferencovaných 

ortomozaiek a digitálních modelů terénu a povrchu ze statických snímků (Agisoft Photoscan 

tutorial).  Pro zpracování byl použit postup, vycházející ze sledu operací tzv. workflow, které 

z datových zdrojů postupně připravuje dílčí datové produkty, využité k následným krokům 

analýzy a odvození výsledných datových sad. Klíčové kroky, u kterých lze pomocí volby 

parametrů významně ovlivnit charakter výstupů, představuje zarovnání fotografií, generování 

bodování mračna bodů, polygonové sítě, DMP a ortofota (Miřijovský a Langhammer, 2015). 

Prvním krokem při zpracování bylo nahrání fotek do programu pomocí příkazu Add photo 

ze záložky Workflow. Nahrané fotky byly ve formátu .JPG a velikost jednotlivých fotek se 

pohybovala kolem 6,5 MB. Celé nasnímané území zahrnovalo 352 fotek. Dále bylo pomocí 

příkazu Align photo provedeno uspořádání fotek podle pozice a orientace jednotlivých fotek a 

vytvoření Sparse point cloud modelu (modelu řídkého mračna bodů) (Agisoft Photoscan 

tutorial). Po vytvoření bylo možné případně špatně umístěné fotky odstranit nebo znovu 

umístit.  

Následně bylo pomocí příkazu Build dense cloud vygenerováno husté mračno bodů. Tento 

proces je nejzásadnějším procesem a také časově nejnáročnější z celého zpracování 

v programu Agisoft Photoscan. Husté mračno bodů je založeno na výpočtu informace o 

hloubce obrazu snímků, které budou sloučeny do jednoho mračna bodů. Manuál k programu 

mimo jiné uvádí, že lze vytvořit mračno bodů, které je minimálně tak husté jako mračno bodů 

z LIDARu (laserového skenování) (Agisoft Photoscan tutorial). V nabídce je možné si vybrat 

jak kvalitní (husté) mračno bodů bude. Čím kvalitnější, tím delší dobu bude proces probíhat. 

Byla vybrána vysoká (high) kvalita tvorby mračna bodů. Po vytvoření mračna bodů bylo 
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vhodné nesprávně vytvořené body vymazat, aby se nezapojovaly do dalšího procesu, kterým 

je Build mesh. 

Build mesh (tvorba polygonové sítě) nabízí dva různé způsoby tvorby. Prvním je 

Arbitrary, které se využívá pro tvorbu různých objektů (soch, budov a podobně) a druhým je 

Height field, které se využívá pro tvorbu povrchů, hlavně terénu a je přímo určeno pro letecké 

snímkování, protože tato metoda vyžaduje menší nároky na paměť a umožňuje zpracování 

větší sady snímků (Agisoft Photoscan tutorial). Následným příkazem Build texture se na této 

polygonové síti vytvořila textura. V nabídce je několik možností pro vytvoření textury 

(například Generic, Adaptive orthophoto, Orthophoto…). Rozdíl mezi Adaptive orthophoto a 

Orthophoto je, že Adaptive orthophoto dělí povrch na vertikální a horizontální plochy. 

Horizontálním plochám přiřazuje texturu pomocí ortografické projekce a plochám vertikálním 

texturu přímo z daného místa. Orthophoto vytváří texturu pouze na základě ortografické 

projekce.  

Na závěr byly oba produkty - ortofoto a digitální model povrchu ve formátu .tif a .pdf. 

2.8.3.3 Analýza 2D textur 

Dvojrozměrná textura byla spočítána z ortofota pomocí Haralickových texturních příznaků 

(Haralick texture feature). Konkrétně byl použit Orfeo ToolBox – balíček funkcí pro řešení 

různých úkolů v dálkovém průzkumu Země, který Haralickovy výpočty obsahuje. Orfeo 

ToolBox zahrnuje 88 geoalgoritmů pro analýzu obrazu. Balíček je součástí rozšířených funkcí 

pro zpracování v QGISu. QGIS je opensourcový geoinformační systém. Byla využita verze 

QGIS 2.10. Pisa.  

Funkce Haralick Texture Extraction počítá základní, pokročilé a vyšší řády texturních 

příznaků každého pixelu zvoleného pásma vstupního snímku (OTB Cookbook). Pro výpočet 

bylo nejdůležitější nastavit, ze kterého pásma původního snímku a jaká sada textur bude 

vypočítána. Na výběr byly tři sady řádů textur – simple (jednoduché), advanced (pokročilé) a 

higher (vyššího řádu). Názvy jednotlivých textur jsou uvedeny v tabulce 6, rovnice výpočtů 

jsou uvedeny v OrfeoToolBox CookBook (2015). 

Tabulka 6. Názvy jednotlivých Haralickových texturních příznaků. 

 Jednoduché  Pokročilé  Vyššího řádu 

1 Energy  Mean  Short Run  Emphasis 

2 Entropy  
Sum of squares: 

Variance 
 Long Run Emphasis 

3 Correlation  Dissimilarity  Grey-Level Nonuniformity 

4 
Inverse Difference 

Moment 
 Sum Average  Run Lenght Nonuniformity 

5 Inertia  Sum Variance  Run Percentage 

6 Cluster Shade  Sum Entropy  Low Grey-Level Run Emphasis 

7 Cluster prominence  Difference Variance  High Grey-Level Run Emphasis 

8 
Haralick´s 

Correlation 
 Difference Entropy  Short Run Low Grey-Level Emphasis 

9   
Information Measures 

of Correlation IC1 
 Short Run High Grey-Level Emphasis 

10   
Information Measures 

of Correlation IC2 
 Long Run Low Grey-Level Emphasis 

11     Long Run High Grey-Level Emphasis 

Zdroj: OTB CookBook, 2015. 
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2.8.3.4 Analýza DMP 

Analýzy byly prováděny na dalším produktu z UAV, a to digitálním modelu povrchu. Pro 

zpracování byl použit program SAGA GIS. SAGA GIS je System for Automated 

Geoscientific Analyses, tedy geografický informační systém pro automatizované geovědní 

analýzy. Jedná se stejně jako v případě QGISu o volně stažitelný program. Pro práci byla 

použita verze 2.1.2. V programu byly využity 3 funkce.   

Terrain Ruggedness Index 

Funkce TRI (Terrain Ruggedness Index), v češtině známá jako Index drsnosti terénu je 

založena na objektivním kvantitativním měření topografické heterogenity. Nachází se 

v záložce Terrain Analysis – Morphometry. Model počítá hodnotu pro každou buňku 

digitálního modelu terénu. Hodnota je počítána jako suma změn nadmořské výšky v buňce a 

osmi okolních buňkách (Riley a kol., 1999). Tato funkce byla vybrána, aby do klasifikace byla 

vnesena informace o narušených březích, které jsou na výsledku patrné. 

Grid Normalized  

Funkce pro normalizování gridu se využívá pro převedení gridu na relativní hodnoty, které se 

pohybují v určeném rozsahu od minima po maximum, nejčastěji mezi 0 a 1. Funkce byla 

provedena, aby do výsledné klasifikace mohla být zahrnuta informace o relativní výšce 

povrchu. Funkce se nachází v záložce Grid – Calculus. 

Resampling 

Jako poslední byla na obou předchozích gridech provedena funkce Resampling 

(převzorkování). Převzorkovat grid bylo nutné z důvodu jiného rozměru než mělo ortofoto, 

aby bylo možné výsledky 3D analýz zahrnout do klasifikace. Funkce se nachází v záložce 

Grid – Tools. 

2.8.3.5 Klasifikace obrazu 

Pro účely zmapování následků povodně v korytě a údolní nivě byla použita řízená klasifikace. 

Klasifikace byla provedena v programu MultiSpec. MultiSpec je volně stažitelný systém pro 

analýzu multispektrálních obrazových dat a byl vytvořen na Purdueově univerzitě v Indianě 

(Purdue.edu). Byla použita verze MultiSpec 3.4. Prvním krokem klasifikace bylo vytvoření 

trénovacích množin, které představují vybrané prvky na snímku. Proces výběru trénovacích 

množin probíhal na malém výřezu území. Byl kladen na důraz na vytvoření trénovacích 

množin tak, aby množiny zahrnovaly co nejrozličnější tvary a barvy každé třídy a zároveň, aby 

nezahrnovaly prvky dalších tříd.  

Definice a ověření trénovacích množin pro řízenou klasifikaci byly provedeny pomocí 

nástroje Statistics.  Polygonovým výběrem byly vytvořeny jednotlivé trénovací plochy, které 

byly následně zařazeny do konkrétních tříd krajinného krytu, které následně vstupují do 

klasifikace (Obr. 12).  
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Obrázek 12. Tvorba trénovacích množin. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Po vytvoření všech chtěných množin byla provedena kontrola homogenity jednotlivých 

tříd. Pro kontrolu slouží vytvoření histogramu každé třídy. Homogenita je prokázána, pokud 

histogram vykazuje normální rozložení. Jestliže má histogram dva peaky, znamená to, že ve 

skutečnosti se jedná o dvě třídy s odlišným kvalitativním obsahem (Obr. 13) a v takovém 

případě je třeba definici trénovacích množin upravit. 

 

Obrázek 13. Histogramy tříd.  Vlevo – správné rozložení histogramu; vpravo – špatné rozložení 

histogramu.  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Po ověření homogenity všech tříd, bylo možné přistoupit k samotné klasifikaci. 

Klasifikace byla provedena pomocí nástroje Classify. Pro klasifikaci byly testovány všechny 

dostupné klasifikátory, konkrétně Maximum Likelihood, Fisher Linear Likelihood, Minimum 

Euclidean Distance a Parallel Piped.  Nejlepších výsledků bylo dosaženo pomocí metody 

Maximum Likelihood, která proto byla použita pro zpracování.  

Pro klasifikaci je zásadní volba pásem pro klasifikaci a zároveň výběr trénovacích tříd, 

přičemž je možné nastavit každé třídě jinou váhu. Také lze určit, jak velké procento povrchu 

nebude vyklasifikováno. 
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Pro klasifikaci byly použity následující parametry: metoda Likelihood, všechny třídy měly 

nastaveny stejnou váhu a bylo nastaveno, aby 0,0001 % snímku nebylo vyklasifikováno. 

Výsledkem výpočtu je klasifikovaný obraz ve formátu .tif a vypočtené statistické soubory. 

Poté proběhla vizuální kontrola vyklasifikovaného snímku a subjektivní vyhodnocení 

vypočtených statistik. Pokud bylo třeba, proběhla úprava trénovacích množin, jejich doplnění 

či vymazání. 

Po vytvoření nejlepšího trénovacího souboru došlo k tvorbě vícekanálových souborů 

kombinací původního RGB snímku, textury, TRI a normalizovaného digitálního modelu 

povrchu. Sloučení souborů bylo možné díky funkci Change image file format v záložce 

Processor – Reformat. 

Následně probíhala klasifikace na vytvořených souborech: 

1. na původním RGB snímku, 

2. na textuře Mean, 

3. na kombinaci RGB snímku a textury, 

4. na kombinaci RGB snímku + textury + normalizovaného DMP, 

(5. na kombinaci RGB snímku a normalizovaného DMP). 

 Aplikace na zájmové území 2.8.4

2.8.4.1 Zájmové území 

Zájmové území Javoří potok bylo vybráno na základě proběhlé povodňové události na 

přelomu listopadu a prosince 2015. Javoří potok se nachází v centrální části Šumavy 

v nadmořské výšce okolo 1020 m n. m. Zájmové území na Javořím potoce se nachází mezi 

bývalou Javoří Pilou a soutokem s Roklanským potokem ve vzdálenosti zhruba 4 km 

vzdušnou čarou od obce Modrava (Obr. 14). Území spadající do pramenné oblasti Vydry 

(Otavy) se nachází na náhorní plošině tvořené relativně zarovnaným povrchem.  

Obrázek 14. Zájmové území. Fialová šipka znázorňuje umístění webkamery, oranžová šipka ukazuje 

umístění hladinoměrného profilu ČHMÚ. 

Zdroj: Mapy.cz. 

Z hlediska klimatologického území spadá do jedné z nejchladnějších a nejdeštivějších 

oblastí Šumavy. Při převládajícím jihozápadním a západním proudění má pohraniční pásmo 

Šumavy charakter návětrné strany, takže při západní cyklonální situaci zde spadne i pětkrát 

více srážek než ve středních Čechách (Čurda a kol., 2004). 
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Z přírodního hlediska má území velmi zachovalý ráz, což naznačuje i velký výskyt 

rašelinišť. V oblasti Roklanského potoka zaujímají rašeliniště 40 % povodí. Takto vysoký 

podíl rašelinišť ovlivňuje i hydrologický režim toku (Janský a Kocum, 2007). Nejčastějším 

půdním typem jsou zde hydromorfní a organozemní půdy plochých a akumulačních rovin. 

Ačkoliv mají organozemě obrovský retenční prostor pro vodu, kterou postupně dodávají do 

toku, pokud dojde ke stavu nasycení, jejich retenční prostor se neuplatňuje a jedná se 

o extrémní urychlovače odtoku (Šefrna, 2007). Oblast je výrazně zalesněna a intercepce má 

výrazný tlumící faktor odtoku (Čurda a kol., 2004). 

Pro povodí Vydry je typická zvýšená četnost povodní v období jara. Povodí má velký 

podíl plochy s malou výškovou členitostí, což je příznivé pro rychlejší tání sněhu z relativně 

větší plochy (Čurda a kol., 2004). Čurda a kol. (2004) také uvádějí, že pro povodí Vydry je 

zvláštním specifikem nárůst četnosti výskytu povodňových průtoků v listopadu a prosinci, kdy 

povodně převážně způsobuje západní cyklonální situace doprovázená silným prouděním 

jihozápadního až západního směru s výrazným návětrným a závětrným efektem šumavského 

hřebenu.  

V letním hydrologickém půlroce převládají v povodí Vydry zejména cyklonální situace C, 

Cv, NEc a brázdy nízkého tlaku B, brázdy putující Bp. V zimním období dominují západní 

cyklonální situace (Wc, Wcs, SWc3 ) (typizace podle Brádka a kol. 1961). Jakmile postupují 

tyto systémy přes zájmové území, hraje významnou roli orografické zesilování srážek 

projevující se nejvýrazněji právě v hraničním pásmu. Souvislost s výskytem synoptického 

typu má i charakter proudění (Čurda a kol., 2004). 

Zde je uvedena pouze velice stručná charakteristika, orientovaná hlavně na povodňový 

režim oblasti. Podrobnější charakteristiku oblasti uvádí ve svých diplomových a bakalářských 

pracích například Zuzana Šmrhová (2014) a Lucie Skrčená (2013). 

2.8.4.2 Povodňová událost 

Meteorologická situace 

Popisovaná povodňová událost se odehrála na přelomu listopadu a prosince v roce 2015.  

Vznik povodňové události vyvolal frontální systém, který se od 29. 11. ve výrazném 

proudění posouval z Britských ostrovů na naše území (obr. 15).  Počasí 30. 11. výrazně 

ovlivňovala frontální vlna, která způsobila vydatný déšť, velkou oblačnost a zesílení větru, a 

to hlavně na Šumavě, kde pršelo i na vrcholcích hor. V oblasti v daném období už ležela 

souvislá pokrývka. Ve stanici Modrava dosahovala výška sněhu v období nástupu povodně 

cca 20 cm. Sněhová pokrývka v důsledku intenzivních srážek, doprovázených prudkým 

oteplením začala rychle odtávat. K tání přispělo i prudké oteplení (ČHMÚ, zpráva o povodni). 

V noci na 1. 12. přes naše území přecházela další frontální vlna, která způsobila zesilování 

větru, a srážky na Šumavě pokračovaly stále, pouze se měnila jejich intenzita. Pouze ve 

vyšších polohách se měnilo skupenství, v polohách pod 1100 m se srážky vyskytovaly pouze 

v podobě deště. Jednalo se o typickou zimní povodňovou západní situaci s orografickým 

zesílením srážek (blíže popsáno v kapitole 2.8.4.1). Přes den (1. 12.) intenzita srážek slábla a 

v noci na 2. 12. po přechodu teplé fronty déšť skončil (ČHMÚ, zpráva o povodni). 
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Obrázek 15. Synoptická situace z 30. 11. 2015 (vlevo) a 1. 12. 2015 (vpravo). 

Zdroj: ČHMÚ. 

Stav povodí před povodní a příčinné meteorologické podmínky 

Ačkoliv byl říjen i listopad srážkově nadprůměrný, na hladinách řek byl stále patrný vláhový 

deficit po velmi suchém létě. Průtoky se na horní Otavě téměř v celém listopadu pohybovaly 

na hranici sucha. Pouze v období od 21. 11.–23. 11. došlo po srážkové epizodě ke zvýšení 

vodní hladiny (viz obrázek 16). Ovšem zásoby podzemní vody, která tvoří základní odtok, 

zůstávaly malé. Lze předpokládat, že vzhledem ke spadlým srážkám a teplotám vzduchu, byla 

horní vrstva půdy na horní Otavě na konci listopadu relativně nasycená a částečně také 

promrzlá, i když ne do hloubky. Významnější zásoby sněhu ležely 28. 11. pouze v oblastech 

nad 800 m. Změnu v odtokových poměrech vyvolala kombinace vydatných dešťových srážek 

a tání sněhu mezi dny 29. 11.–1. 12. První den ve výškách nad 800 m sněžilo, ale s postupným 

oteplováním v noci na 30. 11. sníh přešel v déšť (ČHMÚ, zpráva o povodni). 

Obrázek 16.  Vodní stav Roklanského potoka (19. 11.–6. 12.). 

Data: KFGG. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1
7
.1

1
. 
0

:0
0

8
:0

0
1
6
:0

0
1
8
.1

1
. 
0

:0
0

8
:0

0
1
6
:0

0
1
9
.1

1
. 
0

:0
0

8
:0

0
1
6
:0

0
2
0
.1

1
. 
0

:0
0

8
:0

0
1
6
:0

0
2
1
.1

1
. 
0

:0
0

8
:0

0
1
6
:0

0
2
2
.1

1
. 
0

:0
0

8
:0

0
1
6
:0

0
2
3
.1

1
. 
0

:0
0

8
:0

0
1
6
:0

0
2
4
.1

1
. 
0

:0
0

8
:0

0
1
6
:0

0
2
5
.1

1
. 
0

:0
0

8
:0

0
1
6
:0

0
2
6
.1

1
. 
0

:0
0

8
:0

0
1
6
:0

0
2
7
.1

1
. 
0

:0
0

8
:0

0
1
6
:0

0
2
8
.1

1
. 
 0

:0
0

8
:0

0
1
6
:0

0
2
9
.1

1
. 
0

:0
0

8
:0

0
1
6
:0

0
3
0
.1

1
. 
0

:0
0

8
:0

0
1
6
:0

0
1
.1

2
. 
0
:0

0
8
:0

0
1
6
:0

0
2
.1

2
. 
0
:0

0
8
:0

0
1
6
:0

0
3
.1

2
. 
0
:0

0
8
:0

0
1
6
:0

0
4
.1

2
. 
0
:0

0
8
:0

0
1
6
:0

0
5
.1

2
. 
0
:0

0
8
:0

0
1
6
:0

0
6
.1

2
. 
0
:0

0
8
:0

0
1
6
:0

0
7
.1

2
. 
0
:0

0
8
:0

0
1
6
:0

0

v
o
d

n
í 

st
a
v
 (

cm
) 

čas (hod) 



42 
 

Souhrnné informace o hydrometeorologických ukazatelích z meteorologické 

a hydrologické stanice na Roklanském potoce před obcí Modrava jsou ukázány na obrázku 

17 a, b. Grafy názorně ukazují, jak se v průběhu oteplování, do kterého se přidal ještě 

intenzivní déšť, výrazně snižovala sněhová pokrývka. Téměř celá pokrývka v oblasti odtála za 

24 hod.  

Průběh hodnot ukazatele vodní hodnoty sněhu (SWE) ukazuje výraznou schopnost sněhu 

zadržet velké množství vody. Přestože se výška sněhové pokrývky prudce snižovala, hodnota 

SWE se dlouho pohybovala na stejné úrovni a až poté se začala snižovat a oproti tomu se 

výrazně zvyšovala vodní hladina (Obr. 17 a). Teplota během povodňové události stoupla 

z počátečních -3.8 °C (28. 11. ráno) až na 5,5 °C (v noci na 2. 12.). Rozdíl teplot ve zmíněném 

období byl zhruba 9,3 °C.  

Situaci v den kulminace povodně ilustruje obrázek 18. 

 

Obrázek 17a. Hydrometeorologické ukazatele – výška sněhu, SWE
1
, vodní stav. 

Data: KFGG. 

 

                                                           
1
 Ukazatel SWE představuje vodní hodnotu sněhu, která je definována jako vertikální hloubka 

vody, která vznikne roztátím celé vrstvy sněhové pokrývky. 
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Obrázek 17b. Hydrometeorologické ukazatele – srážky a teplota. 

Data: KFGG. 

 

Obrázek 18. Situace na Javořím potoce cca 8 hodin po kulminaci.  

Foto: Vacková, 2015. 

Výrazné tání sněhu je vidět také na snímcích z webkamery (Obr. 19), která se nachází na 

Modravě a je směrována na Roklanský potok od pivovaru Modrava, v lokalitě, kde je 

situovaný hladinoměrný profil PřF UK na Roklanském potoce (Obr. 14). Lokace webkamery 

se nachází cca 3 km vzdušnou čarou od soutoku s Javořím potokem. Ze snímků i z grafu 
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(Obr. 17 a) je jasně patrné, že k největšímu tání došlo ze 30. 11. na 1. 12., kdy odtála téměř 

celá sněhová pokrývka. Přes den tání pokračovalo a již 2. 12. bylo území téměř bez sněhu. 

Kromě mizejícího sněhu lze na snímcích sledovat i zvyšování vodní hladiny, rozliv do nivy a 

následné vrácení toku zpět do koryta.  

 

 

 

 

Obrázek 19. Snímky z webkamery. a) 28. 11. 7.54 hod b) 29. 11. 7.54 hod c) 30. 11. 7.54 hod d) 1. 12. 

7.54 hod e) 1. 12. 11.54 hod f) 15.54 hod g) 2. 12. 7.54 hod h) 3. 12. 7.54 hod. 

Zdroj: ŠumavaNet.cz.  

a) 

g) 

f) e) 

d) c) 

b) 

h) 
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Srážky 

Orografické zesilování srážek způsobilo, že úhrny srážek ve vrcholové části Šumavy byly až 

několikanásobně vyšší než na severním úpatí hor a v podhůří. Nejvíce srážek spadlo 

v pramenné oblasti Vydry a Křemelné (Obr. 20), kde ještě ležela sněhová pokrývka. 

V podhůří Šumavy se vytvořil výrazný závětrný efekt a třídenní úhrny zde dosahovaly méně 

než 5 mm. 

Graf na obrázku 20 ukazuje hodinové úhrny srážek z nejbližších okolních stanic Českého 

hydrometeorologického ústavu (Filipova Huť a Prášily) a ze stanice katedry Fyzické geografie 

a geoekologie. Za období (29. 11. 8:00 – 1. 12. 21:00) zaznamenala stanice v Prášilech úhrn 

122 mm a stanice na Filipově Huti 88 mm. Nejvyšší úhrn byl však naměřen na katederní 

stanici, a to 158 mm. Nejvyšší hodinové úhrny zaznamenala stanice na Modravě a pohybovaly 

se přes 6,5 mm/hod. 24hodinový úhrn srážek v období (30. 11. 8:00 – 1. 12. 7:00) byl na 

Modravě 93 mm. Nejvyšší denní úhrn, který byl v tomto období naměřen na stanicích ČHMÚ, 

byl 70,3 mm na stanici v Prášilech. Na stanici na Filipově Huti bylo za stejné období 

naměřeno „pouze“ 54 mm. Další vysoké úhrny srážek zaznamenaly také dvě stanice v Železné 

Rudě. 

Obrázek 20. Srážky na stanicích Modrava, Filipova Huť a Prášily. 

Data: ČHMÚ, KFGG. 
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Hydrologická situace 

Nejbližší hydrologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu se nachází na Modravě 

po soutoku Roklanského a Modravského potoka (viz. Obr. 14). Průměrný vodní stav na této 

stanici je 57 cm a průměrný roční průtok se pohybuje na hodnotě 3,01 m
3
/s.  Tabulka 7 

ukazuje N-leté průtoky na stanici. Nejvyšší zaznamenané vodní stavy jsou zaznamenány 

v  tabulce 8. 

Tabulka 7. N-leté průtoky Vydry na Modravě. 

N-leté 

průtoky 
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

m
3
/s 29 38 52 65 79 101 120 

Zdroj: Povodí Vltavy. 

 

Tabulka 8. Nejvyšší zaznamenané vodní stavy Vydry na Modravě. 

Datum Vodní stav 

(cm) 

21. 12. 1993 226 

9. 7. 1946 205 

12. 8. 2002 202 

8. 7. 1954 192 

28. 10. 1935 182 

15. 9. 1998 178 

28. 12. 1948 175 

13. 1. 1938 174 

23. 10. 1986 158 

Zdroj: Povodí Vltavy. 

Před povodňovou událostí se vodní stav na Vydře na stanici Modrava pohyboval na 

hranici sucha, která je stanovena na 45 cm. Vodní se stav se začal zvyšovat 30. 11. ráno a 

postupně vystoupal až na hodnotu 161 cm (1. 12. 7 hod), kdy povodeň kulminovala a poté 

voda začala postupně klesat. Stupně překročení povodňového aktivity jsou zobrazeny v grafu 

(Obr. 21). Povodeň krátkodobě překročila i hranici třetího povodňového stupně. Vývoj 

průtoku a n-letost je znázorněna v grafu Obr. 22. Z grafu vyplývá, že se jednalo o 5letou 

povodeň, jelikož byla překonána hranice 52 m
3
/s.  

Podrobný vývoj vodních stavů na Roklanském potoce je zobrazen v grafu (Obr. 23). 

Stanice je umístěna na horním okraji obce Modrava, na mostě přes Roklanský potok, tj. 

v místě umístění webkamery (Obr. 14). Hladinoměrná stanice je, stejně jako ostatní 

automatické stanice provozována Katedrou fyzické geografie a geoekologie PřF UK. Oproti 

stanici, která se nachází až po soutoku Roklanského a Modravského potoka, zde vodní tok 

kulminoval na hladině o zhruba 17 cm výše, na hladině 179 cm (1. 12. 5:40). To může být 

způsobeno následným rozlitím do nivy, čímž dochází ke snížení vodní hladiny, která by měla 

být spíše vyšší, zvláště po soutoku s dalším tokem.  

Celkově lze tuto povodňovou událost charakterizovat jako typickou smíšenou povodeň, 

kdy je oteplení a následné tání sněhu doprovázeno dešťovými srážkami a větrem, které tání a 

odtok vody výrazně urychluje.   
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Obrázek 21. Povodňové vodní stavy a stupně povodňové aktivity Vydry na Modravě. 

Data: ČHMÚ. 

Obrázek 22. Průtok Vydry na Modravě a n-letost vody. 

Data: ČHMÚ. 
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Obrázek 23. Povodňové vodní stavy Roklanského potoka (29. 11.–4. 12.). Oranžová šipka – čas 

návštěvy při povodni, zelená šipka – čas UAV snímkování Javořího potoka. 

Data: KFGG. 
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3 Výsledky  

3.1 Zpracování UAV dat 

Vytvoření výsledných datových produktů - ortofota a 3D modelu území – v programu 

Agisoft Photoscan vychází ze sledu operací, které pomocí dílčích nástrojů připraví podpůrné 

datové podklady. Nastavení parametrů jednotlivých dílčích operací má zásadní vliv na 

charakter a parametry výsledných datových produktů. 

Prvním krokem zpracování je zarovnání fotografií pomocí nástroje Aligh Photos. Pomocí 

tohoto nástroje je provedeno zarovnání vstupního souboru fotografií, detekce překryvů 

fotografií, orientování snímků, automatické vyrovnání parametrů kamery a je vytvořeno řídké 

mračno bodů (Obr. 25). Zpracování bylo provedeno s nastavením požadované vysoké 

přesnosti určení polohy jednotlivých snímků (High accuracy) a nastavením algoritmu 

automatické detekce překryvných bodů (Generic). Pomocí nástroje Aligh photo bylo 

zarovnáno všech 352 vstupních fotografií. Ukázka zarovnání vstupních fotografií je na 

Obr. 24. 

 

Obrázek 24. Zarovnání vstupních fotografií (výřez). 

 Druhým krokem je vytvoření hustého mračna bodů pomocí nástroje Build dense cloud. 

Na základě zarovnání všech fotografií v předchozím kroku byly vypočítány podrobnější 

informace všech snímků a byly sloučeny do jednoho hustého mračna bodů. Cílem bylo získat 

podrobné ortofoto, proto, i přes delší dobu zpracování, byla zvolena vysoká kvalita hustého 

mračna bodů (High quality). Výsledné podrobné husté mračno bodů je na obrázku 25. 

Dalším krokem je vytvoření polygonové sítě povrchu (Obr. 25). Polygonová síť je 

vypočítávána na základě hustého mračna bodů pomocí nástroje Build mesh. Zpracování bylo 

provedeno na základě zvolení parametru Surface type jako Heigh field, které je 

optimalizováno pro modelování terénu. Jako Source data bylo nastaveno husté mračno bodů a 

Face count bylo ponecháno Medium. Parametr udává kolika polygony bude výsledný povrch 

tvořen. V pokročilém nastavení je možné nastavit zda bude provedena interpolace. Pro 

zpracování bylo ponecháno defaultní Enabled, které je doporučeno pro tvorbu ortofota, jedná 

se o automatické vyplnění děr v případě nedostatku bodů. 
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Posledním krokem zpracování bylo vytvoření textury na polygonové síti (Obr. 25). 

Vytvoření textury je prováděno pomocí nástroje Build texture. Pro optimální texturu povrchu 

a tím i lepší vizuální kvalitu bylo nutné vybrat správný Mapping mode. Jelikož cílem bylo 

vytvoření ortofota byla jako Mapping mode vybrána možnost Orthophoto, která vytváří 

kompaktní texturu povrchu, i když na úkor vertikálních ploch. Jako Blending mode byla 

ponechána defaultní možnost Mosaic, která vybírá nejvhodnější fotografii, kde se dotyčný 

pixel nachází v nejkratší vzdálenosti od středu snímku. 

Dále následoval již konečný export ortofota a DMP do formátu .tif. a vygenerování reportu 

o průběhu zpracování. 

 

Obrázek 25. Ukázky dílčích výsledků v programu Agisoft Photoscan. Zeshora: Řídké mračno bodů, 

Husté mračno bodů, Polygonová síť, Textura na polygonové síti. 
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Ukázky výsledných produktů celého nasnímaného území jsou na obrázku 26. 

Z vygenerovaného reportu lze vyčíst informace o letu, přesnosti a rozlišení výsledků. Vybrané 

informace jsou uvedeny v tabulce 9.  

 

 

Obrázek 26. Ukázky výsledných produktů. Ortofoto (vlevo), překryv jednotlivých snímků a umístění 

kamery (uprostřed), digitální model povrchu (vpravo). 

Tabulka 9. Vybrané informace o letu, přesnosti a rozlišení. 

Informace o letu a 

rozlišení: 
 

Průměrná chyba 

pozice kamery: 
V metrech 

Počet snímků 352 X 0,571342 

Počet pozic kamery 347 Y 0,653432 

Výška letu Cca 70 m Z 1,365651 

Rozlišení 1,7 cm/pix Celková chyba 1,618149 

Rozloha nasnímaného 

území 
0,13 km

2
   

Chyba 0,942 pix   

 

Pro další zpracování bylo ortofoto celého území oříznuto na dvě různé velikosti – celek 

snímaného meandrového pásu, oříznutý na oblast s dostatečným překryvem a testovací území. 

Jako testovací území byla vybrána část meandru, která obsahovala všechny zájmové prvky. 

Testovací území bylo vytvořeno proto, aby na komplexním vzorku prvků koryta a nivy bylo 

možné ověřit různé varianty tvorby textur a klasifikačních postupů. Aplikace na prostorově 

omezeném testovacím vzorku území byla důležitá s ohledem na velmi vysoké prostorové 

rozlišení vytvořených 2D a 3D dat, jejich mimořádný datový objem a s tím související 

výpočetní čas, potřebný pro realizaci jednotlivých analýz. 

 Toto oříznutí bylo provedeno z ortofota zachycujícího celé území v programu QGIS. 

Druhé oříznutí bylo provedeno ještě v programu Agisoft Photoscan a jedná se území, na 

kterém byla vyzkoušena metodika v širším kontextu. Území bylo vybráno tak, aby zahrnovalo 

komplexní meandrový pás toku Javořího potoka. Jedná se o zhruba 600 m dlouhý úsek toku a 

110 m široký pás území, kde dochází k intenzivním projevům fluviální činnosti. 

Z meandrů toku a přilehlé údolní nivy byly oříznutím odděleny okrajové oblasti scény, kde 

je díky menšímu počtu překryvných snímků nižší přesnost výsledných prvků a kde se zároveň 

nevyskytují prvky, důležité pro interpretaci. Ukázky obou vybraných území jsou na 

obrázku 27. 
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Obrázek 27. Ukázky zpracovávaných území. Celé území s výřezem testovacího území.  
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3.2 Analýza 2D textur 

Výsledkem výpočtů bylo 9 souborů .tif (3 kanály RGB původního snímku u každého řádu). 

Každý výsledný soubor obsahoval 8, 10 nebo 11 kanálů jednotlivých textur podle typu sady. 

Za uvedení stojí, že čas výpočtů se s každým řádem několikanásobně zvýšil. Ukázky 

jednotlivých textur se nacházejí v příloze 1 a, b, c. Jsou zde zobrazeny všechny výsledné 

textury pro všechna tři pásma původního ortofota a v pravé části tabulky je zobrazena 

kombinace všech tří pásem konkrétní textury. Výřezy jsou ze stejného místa, se stejným 

přiblížením. Textury byly vizualizovány a analyzovány v programu MultiSpec, určeného pro 

zpracování a klasifikaci multispektrálních dat. 

Výsledné textury se velice lišily. Pouze část textur z třetí sady (vyššího řádu) si byla 

vizuálně podobná, tedy stejné vizuální provedení akumulací či hloubek v korytě. Týká se to 

textur, které jsou založené na Low Grey-Level Emphasis a High Grey-Level Emphasis. Při 

vyhodnocování využitelnosti pro další zpracování, byl kladen důraz na viditelnost a 

rozlišitelnost jednotlivých prvků na snímku a vystižení jejich celkové prostorové distribuce, 

zejména s ohledem na identifikaci akumulací a rozlišení hloubek v korytě. Nejlépe těmto 

kritériím odpovídala textura Mean z pokročilé sady textur (Obr. 28).  Většina vytvořených 

textur nicméně pro další zpracování byla nevhodná a nebyla použita.  

Na textuře jsou jasně viditelné hranice mezi jednotlivými prvky na snímku, například 

zmiňované hloubky v korytě a barevně jednotný písek. Pro následnou klasifikaci je důležité, 

že textura má jednotlivé prvky (mělká voda, písek…) spojité. V detailu jsou ostatní textury 

kromě textury Mean tvořeny různými nepravidelnými ovály, které nijak nekopírují prvky na 

snímku a pro klasifikaci nemají žádnou přidanou hodnotu, spíše naopak.  

 

Obrázek 28. Ukázka textury Mean. Textura Mean (vlevo), původní ortofoto (vpravo). 

3.3 Analýza DEM 

Analýzy na digitálním modelu povrchu byly prováděny v programu SAGA GIS. Prvním 

krokem bylo vytvoření normalizovaného gridu z DMT pomocí funkce Grid Normalisation. 

Vytvoří se grid s relativizovanými nadmořskými výškami, kdy se hodnoty pohybují mezi 

0 a 100. Následně bylo provedeno převzorkování vytvořeného gridu na rozměry oříznutého 

ortofota. Převzorkování bylo provedeno pomocí funkce Resampling, kde bylo potřeba nastavit 
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z jakého gridu se bude převzorkování vytvářet a následně na jaké rozměry (konkrétně podle 

kterého gridu bude převzorkování provedeno). 

V rámci 3D analýz byl také vytvořen Index drsnosti terénu pro vnesení informace 

o narušenosti břehů do klasifikace. Pro výpočet byla použita funkce Terrain Ruggedness Index 

(TRI), bylo nastaveno, ze kterého gridu bude index vypočítán a také byl nastaven radius pro 

výpočet na hodnotu 25, aby byl výsledek velmi podrobný. Následně byly s vytvořeným 

indexem drsnosti terénu provedeny již popsané operace, tedy normalizování a převzorkování. 

Náhledy použitých funkcí jsou na obrázku 29. 

 

Obrázek 29. Funkce použité pro 3D analýzu. 

 

Výsledkem 3D analýz byly dva upravené DMP. Jedním je normalizovaný grid, který 

obsahuje údaje o relativní výšce terénu a druhým je grid zobrazující údaje o drsnosti terénu 

vypočtený pomocí funkce TRI (Obr. 30). Normalizovaný grid a TRI byly uloženy dvěma 

způsoby. Základní variantu představuje jedno-pásmový tif obsahující hodnotu relativní výšky, 

dále pak jako vícepásmový tif, skládající se z RGB pásem, kde hodnota relativní výšky je 

určena RGB kódem. Testování využitelnosti různě uložených normalizovaných DMT a TRI 

ukázalo, že pro následnou klasifikaci je vhodnější vícepásmové zobrazení, které vede 

k přesnější klasifikaci než v případě jednopásmového souboru. Pro další výpočty 

s normalizovaným DMP a indexem drsnosti terénu bylo proto použito vícepásmové zobrazení.  

 

  



55 
 

 

Obrázek 30. Výsledky 3D analýz. a) vícepásmový normalizovaný DMP b) jednopásmový 

normalizovaný DMP c) vícepásmový TRI d) jednopásmový TRI e) hodnota bodu vícepásmového 

DMP f) hodnota bodu jednopásmového DMP. 

3.4 Klasifikace 

Do klasifikace byl jako základní vstup použit 9pásmový obrazový soubor zahrnující 

následující vrstvy jako jednotlivá obrazová pásma: 

 R 

 G 

 B  

 Textura vytvořená z pásma R 

 Textura vytvořená z pásma G 

 Textura vytvořená z pásma B 

 Pásmo R normalizovaného DMT 

 Pásmo G normalizovaného DMT 

 Pásmo B normalizovaného DMT 

Datový soubor byl uložen jako vícekanálový tif a analyzován pomocí řízené klasifikace 

v nástroji Multispec. Výsledkem řízené klasifikace byl potom klasifikovaný snímek 

a 

d c 

b 

f e 
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testovaného území, zobrazující rozložení jednotlivých klasifikovaných kategorií. Klasifikace 

byla testována v několika variantách využívajících jednotlivé produkty předchozího 

zpracování jako vstupy – RGB ortofoto, vypočtené textury a data digitálního modelu povrchu.  

 Trénovací množiny 3.4.1

Prvním krokem zpracování bylo definování skupiny funkčních tříd povrchu a vytvoření 

odpovídajících trénovacích množin pro následnou řízenou klasifikaci.  

Pro jednotlivé obsahové třídy byly nejprve definovány trénovací množiny zahrnující 

reprezentativní vzorky daného prostředí. Třídy zahrnovaly rozlišení zastoupení rozdílných 

kategorií fluviálních akumulací (písek, čerstvá hrubozrnná akumulace a stará akumulace), 

kategorií hloubek vody (mělká voda, středně hluboká voda – značená jako hlubší voda, 

hluboká voda a led) a vegetačního pokryvu (tráva, keře a stromy a rašelina – dělená na světlou 

a tmavou), vyskytující se v rámci hodnoceného území (Tab. 10), doplněné o kategorii sněhu. 

Trénovací množiny pro jednotlivé třídy byly rozmisťovány tak, aby co nejlépe postihly celé 

území a zároveň aby pokryly variabilitu hodnot dané třídy. 

Pro vybrané trénovací množiny bylo provedeno testování homogenity dat. Testování 

homogenity je založeno na vyhodnocení zastoupení DN hodnot trénovacího vzorku napříč 

jednotlivými pásmy a má za cíl vyloučit trénovací množiny, ve kterých jsou zahrnuty vzorky 

z více tříd. Ukázka homogenit třech tříd je na obrázku 31. 

Obrázek 31. Ukázky homogenity třech tříd. Tráva (vlevo), mělká voda (uprostřed), stará akumulace 

(vpravo). 

Pro zpracování byla použita výsledná skupina 12 tříd, zahrnující celkem 143 trénovacích 

množin. Klasifikované třídy, trénovací množiny a jejich zastoupení jsou uvedeny v tabulce 10. 

Tabulka 10. Třídy řízené klasifikace. 

Třída Počet množin Počet zahrnutých pixelů Barevné znázornění 

Písek 7 25972  

Stará akumulace 15 129630  

Hrubozrnná akumulace 11 221356  

Mělká voda 7 114014  

Hlubší voda 10 169365  

Hluboká voda 5 18274  

Led 5 10587  

Světlá rašelina 6 13711  

Tmavá rašelina 11 11197  

Keře a stromy 10 50049  

Sníh 14 6071  

Tráva 42 796564  

Celkem 143 1566790  
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 Klasifikace na RGB snímku 3.4.2

Klasifikace pomocí trénovacích množin byla prvotně provedena na originálním snímku 

(Obr. 32). 

 

 

Obrázek 32. Klasifikace RGB snímku. 
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Původní snímek s vyznačenými místy dále popisovaných detailů je na obrázku 33. 

 

Obrázek 33. Původní ortofoto s vyznačenými místy jednotlivých ukázek. 

 

 Na výsledném snímku jsou dobře patrné vyklasifikované třídy, ale jejich okraje jsou 

vyklasifikovány špatně. Například okraje staré akumulace jsou vyklasifikovány jako mělká 

voda, stejně tak i okolí keřů (Obr. 34 A, B, C). Také okraje hrubozrnné akumulace jsou na 

rozhraní s mělkou vodou chybně označeny jako stará akumulace (Obr. 34 D). Dále jsou špatně 

vyklasifikovány plochy v údolní nivě, které by měly být klasifikovány jako tráva, ale mají 

přiřazenou hodnotu hluboké vody, či hrubozrnné akumulace (Obr. 34 E). Celkově jsou spojité 

plochy narušovány pixely ostatních tříd z důvodu nepřesné klasifikace.  
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Obrázek 34. Ukázky jednotlivých klasifikací. Zleva: původní RGB snímek, klasifikace na RGB 

snímku, klasifikace na textuře, klasifikace na kombinaci RGB snímku a textury, klasifikace na RGB 

snímku, textuře a normalizovaném DMP. 

  

A 
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 Klasifikace pouze na textuře Mean 3.4.3

Pokud byla klasifikace vytvořena pouze na vytvořené textuře, výsledek se oproti klasifikaci na 

RGB datech vizuálně zhoršil. Oproti klasifikaci RGB snímku se zvětšila plocha špatně 

přiřazených pixelů v okolí keřů a akumulací a navíc přibyly v korytě toku plochy chybně 

zařazené do tříd tráva a rašelina. Dále oblast nové akumulace (složené z hrubozrnné 

akumulace a písku) příliš neodpovídá skutečnosti a v údolní nivě na levém břehu se chybně 

vyklasifikovaly rozsáhlé plošky písku a hrubozrnné akumulace. Na druhou stranu 

vyklasifikované plošky mají oblejší tvar, jsou kompaktnější (nenachází se zde tolik 

jednotlivých chybně zařazených pixelů) a přechody mezi jednotlivými třídami jsou výraznější. 

Výsledek klasifikace se nachází v příloze 2. 

 Klasifikace na kombinaci RGB snímku a textury 3.4.4

Klasifikace na kombinaci RGB snímku a textury přispěla ke kombinaci pozitivních prvků 

obou předchozích klasifikací. Konkrétně zůstaly správně vyklasifikovány plochy z klasifikace 

původního RGB a navíc díky přidané textuře jsou plošky zaoblenější, ubylo špatně zařazených 

osamělých pixelů a hranice mezi jednotlivými třídami je výraznější a uhlazenější. Výsledek 

klasifikace se nachází v příloze 3. 

 Klasifikace na kombinaci RGB snímku + textury + normalizovaného DMP 3.4.5

Nejlepšího výsledku bylo dosaženo, pokud se do kombinace pásem z RGB snímku a textury 

přidala pásma normalizovaného digitálního modelu terénu (Obr. 35). Zásadní přínos má 

normalizovaný DMP v přidání relativní výšky do klasifikace, která má výrazný vliv na 

zařazení jednotlivých pixelů do tříd.  

Po zařazení tohoto produktu do klasifikace došlo k odstranění chybně určených pixelů 

třídy mělká voda kolem akumulací a keřů v údolní nivě, protože tyto pixely mají jinou 

relativní výšku než natrénované množiny. Došlo také k upřesnění ploch v korytě 

vyklasifikovaných tříd (mělká voda, hlubší voda, hluboká voda), jelikož jim relativní výška 

dodala potřebnou informaci o tom, do které třídy (hloubky) náleží. 

Jediné místo, kde normalizovaný DMP nepomohl odstranit špatně zařazenou plochu, se 

nachází na levém břehu toku (na obrázku v horním rohu). Plocha je chybně zařazena do třídy 

mělká voda, ačkoliv se jedná o trávu (Obr. 34 F). Tato chyba nevymizela z důvodu, že tato 

oblast se nachází relativně nízko (na úrovni dna koryta), takže DMP v tomto případě 

správnému zařazení nemohl pomoct.  
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Obrázek 35. Výsledná nejlepší klasifikace. 
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Výrazným prvkem na výsledné klasifikaci je úzká podlouhlá přerušovaná plocha táhnoucí 

se po levém i pravém břehu, která je převážně zařazena do třídy stará akumulace (Obr. 36). 

Přestože jde o chybné zařazení, vyčlenění těchto prvků z třídy tráva je velice důležité. Jedná se 

totiž o narušený erozní břeh s nátržemi, který ze samotného ortofota není na všech místech 

patrný. Tyto plošky liniovitého tvaru ukazují, kde již nátrž existuje, nebo kde je narušení 

břehu tak velké, že by při dalším zvýšení vodního stavu mohlo dojít k jeho odtržení. Otázka 

toho, zda nevytvořit pro nátrže vlastní třídu pro klasifikace, je rozebírána v kapitole 3.4.8. 

 

Obrázek 36. Ukázka vyklasifikovaného narušeného břehu. Klasifikovaný snímek (vlevo), původní 

ortofoto (vpravo). 

Celkově lze tuto klasifikaci hodnotit jako velice zdařilou. Vizuálně klasifikované třídy 

odpovídají původnímu ortofotu. Nevyskytují se zde téměř žádné osamělé špatně zařazené 

pixely. Hranice mezi jednotlivými třídami jsou jasně zřetelné, bez špatně přiřazených pixelů, 

jako se tomu dělo u předchozích klasifikací.  

 (Klasifikace na kombinaci RGB snímku + normalizovaného DMP) 3.4.6

O něco málo horšího výsledku bylo dosaženo, pokud do klasifikace nebyla zapojena textura. 

Výsledek se výrazněji liší ve střední části území, která by měla být vyklasifikována jako tráva, 

ale pokud je klasifikace provedena pouze na RGB snímku a normalizovaném DMP, tak 

v těchto místech převažuje třída hrubozrnná akumulace. V případě klasifikace RGB snímku, 

textury a DMP je plocha jako hrubozrnná akumulace vyklasifikována výrazně méně. Dále se 

výsledné klasifikace liší jen v detailech.  

 Přesnost klasifikací 3.4.7

Hodnocení přesnosti jednotlivých klasifikací je založeno na tzv. klasifikační chybové matici 

(error matrix, confusion matrix), která vyjadřuje vztah mezi výsledky klasifikace a 

referenčními daty. Poskytuje informace o tom, jak odpovídají klasifikované hodnoty 

hodnotám skutečně zjištěným. Hlavní diagonála (z levého horního rohu do pravého dolního 

rohu) v chybové matici vyjadřuje množství pixelů klasifikovaných správně. Klasifikační 

chybová matice pro nejlepší klasifikaci (tedy klasifikaci na RGB snímku + textury + norm. 

DMP) je v tabulce 12.   

V souboru se nachází několik statistických veličin, které konkrétní klasifikaci popisují. Je 

zde uvedena zpracovatelská přesnost PZ (producer´s accuracy) vyjadřující pravděpodobnost, 

že referenční třída je klasifikována správně. Počítá se jako poměr mezi počtem pixelů 

klasifikovaných správně (hodnota na hlavní diagonále) a počtem pixelů ve všech referenčních 

třídách uvažovaného řádku.  Dále je vypočítávána přesnost uživatele PU (user´s accuracy), 
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jež vyjadřuje pravděpodobnost, že pixel v klasifikaci skutečně reprezentuje danou referenční 

třídu. Jde o poměr mezi počtem pixelů klasifikovaných správně a počtem referenčních pixelů 

v uvažované třídě. 

Z chybové matice (Tab. 12) například vyplývá, že pro třídu s nejlepší  uživatelskou 

přesností (led) došlo k tomu, že z celkového počtu skutečných pixelů (10587) ledu byly 2 

pixely zařazeny do třídy hrubozrnná akumulace a 1 pixel do třídy hlubší voda a 5 jich nebylo 

zařazeno ani do jedné ze tříd. Pro třídu s druhou nejlepší uživatelskou přesností (keř) vyplývá, 

že do ní bylo chybně zařazeno pouze 201 pixelů keře. 

Hodnoty zpracovatelské a uživatelské přesnosti vybraných klasifikací jsou uvedeny 

v tabulce 11. Horší zpracovatelské přesnosti bylo dosaženo u staré a hrubozrnné akumulace a 

mělké a hlubší vody. U ostatních tříd byly přesnosti poměrně vyrovnané. Nejhorší 

uživatelskou přesnost má tmavá rašelina a mělká voda. Třídy s nejlepší přesností se u 

vybraných klasifikací liší. Patří mezi ně například sníh, led, keř nebo hluboká voda.  

Tabulka 11. Zpracovatelská a uživatelská přesnost u vybraných klasifikací. 

 RGB RGB + textura RGB + textura + norm. DMP 

nezařazeno (%) 0,0001 0,0001 0,0001 

 PZ (%) PU (%) PZ (%) PU (%) PZ (%) PU (%) 

písek             95,9 69,8 95,4     81,9 95,3 86,5 

stará akum.  75,5 75,4 76,0        76,8 95,6 91,0 

hrubozr. akum. 80,0 79,3 83,7        83,9 92,7 89,1 

mělká voda        76,6 49,7 78,8       52,2 95,7 72,8 

hlubší voda       73,6 75,0 73,6        78,3 77,8 96,5 

hluboká voda      98,7 94,1 98,1        99,0 98,3 98,8 

led               92,7 85,0 94,1    87,3 99,9 94,7 

světlá rašelina   97,0 88,8 96,5        92,0 98,0 86,5 

tmavá rašelina    94,2 47,5 93,5        50,5 98,5 87,6 

keře a stromy          97,7 99,4 96,8     99,5 98,7 99,6 

sníh            96,7 85,5 93,9     94,2 94,4 100 

tráva 87,1 97,5 90,0     97,5 96,3 99,5 

Poznámka: PZ - přesnost zpracovatelská, PU – přesnost uživatelská 

Celková přesnost klasifikace (Overall classification accuracy) je pak vyjádřena jako 

podíl úhrnu všech pixelů klasifikovaných správně a celkového úhrnu všech pixelů. Jiným 

používaným indexem, reprezentujícím kvantitativní vyjádření přesnosti klasifikace je 

koeficient Kappa. Jeho výpočet je založen na předpokladu, že i při náhodném procesu 

zařazování pixelu obrazu do jednotlivých tříd, bude určité procento zařazeno správně. 

Hodnota se pohybuje mezi 0 a 1 a čím vyšší číslo, tím vyšší shodu výsledek má. 
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Tabulka 12. Klasifikační chybová matice pro nejlepší klasifikaci. 

 
 počet pixelů ve třídě 

název třídy 
zpracovatel. 

přesnost (%) 

počet 

pixelů 
písek 

stará 

akum. 

hrubozr. 

akum. 

mělká 

voda 

hlubší 

voda 

hluboká 

voda 
led 

světlá 

rašelina 

tmavá 

rašelina 

keře a 

stromy 
sníh tráva 

neza-

řazeno 

písek             95,3 25972 24748 27 1197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

stará akum. 95,6 129630 2 123914 4775 0 0 0 0 0 403 0 0 427 109 

hrubozr. 

akum.  
92,7 221356 3754 5290 205261 3699 2 0 371 0 100 0 0 2693 186 

mělká voda        95,7 114014 0 0 537 109083 3705 0 0 504 77 0 0 35 73 

hlubší voda       77,8 169365 0 345 0 34770 131713 216 0 1387 335 0 0 441 158 

hluboká 

voda      
98,3 18274 0 0 0 2 22 17961 223 0 0 0 0 0 66 

led               99,9 10587 0 0 2 0 1 0 10579 0 0 0 0 0 5 

světlá 

rašelina   
98 13711 0 0 0 26 149 0 0 13440 65 0 0 0 31 

tmavá 

rašelina    
98,5 11197 0 107 0 0 0 0 0 0 11024 0 0 16 50 

keře a 

stromy         
98,7 50049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49391 0 151 507 

sníh            94,4 6071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5733 122 216 

tráva 96,3 796564 99 6468 18685 2282 903 0 0 214 584 201 0 766747 381 

CELKEM 
 

1566790 28603 136151 230457 149862 136495 18177 11173 15545 12588 49592 5733 770632 1782 

uživatelská přesnost (%) 
 

86,5 91 89,1 72,8 96,5 98,8 94,7 86,5 87,6 99,6 100 99,5 
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Ze statistického vyhodnocení přesnosti klasifikace jednoznačně vyplývá přínos 3D 

informace pro výsledky klasifikace. Kvalitativní vyhodnocení (Tab. 13) potvrzuje, že pokud je 

do klasifikace přidána informace o relativní výšce, přesnost klasifikace je výrazně vyšší.  

V daném případě pokud klasifikace proběhla pouze na RGB snímku, celková přesnost se 

pohybuje kolem 83 %, po přidání textury naroste přesnost o 2 procenta, ale pokud je k nim 

dodána informace o výšce, přesnost se zvýší až o 10 %.  Konkrétní hodnoty přesnosti 

klasifikace pro jednotlivé varianty shrnuje tabulka 13.  

Tabulka 13. Celkové statistiky všech klasifikací. 

 
RGB Textura 

RGB + 

textura 

RGB + textura 

+ norm. DMP 

RGB + nor. 

DMP 

Nezařazeno 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Celková 

přesnost 

klasifikace 

83,8 79,1 85,9 93,8 91,2 

Koeficient 

Kappa 
77,5 71,1 80,3 91,2 87,6 

 

 Klasifikace s využitím TRI pro klasifikaci 3.4.8

Terrain Ruggedness Index (TRI) byl využit jako nástroj pro zvýšení přesnosti klasifikace 

erozních břehů a nátrží, jelikož umožňuje využít 3D informace k hodnocení míry vertikální 

členitosti území. 

V rámci testování byla použita kombinace normalizovaného DMP, indexu TRI, textury 

Mean a původního RGB snímku a do klasifikačního souboru byla přidána třída nátrž. Pokud je 

TRI přidán do klasifikace spolu s ostatními daty, na výsledku jsou jasně patrné identifikované 

erozní břehy (Obr. 38). Jestliže není do klasifikačního souboru tato třída přidána, narušené 

břehy a nátrže nejsou v klasifikaci nijak identifikovatelné. V případě že je klasifikace 

provedena na kombinaci předchozích pásem bez TRI a je do ní zahrnuta třída nátrže, 

klasifikace obsahuje chybně zařazené plošky, kde dochází k záměně tříd nacházejících se 

v údolní nivě (např. stará akumulace, tráva) za třídu nátrž, což klasifikaci znehodnocuje. 

Přestože byly nátrže klasifikovány jako samostatná třída, nátrže a narušené břehy jsou stále 

patrné spíše díky liniovým plochám klasifikovaných jako hrubá akumulace. Z uvedených 

důvodů nebyl TRI použit jako vstup pro výsledné hodnocení a břehové nátrže nebyly 

klasifikovány jako samostatná třída. Obrázek 37 obsahuje porovnání zmíněných jednotlivých 

klasifikací s využitím TRI a třídy nátrž (Obr. 37 a, c, d), Obr. 37 b ukazuje klasifikaci bez 

použití norm. DMP, kde jsou vidět opět chybně klasifikované plochy v nivě a pro srovnání 

jsou přidány ukázky předešlé nejlepší klasifikace a původní ortofoto (Obr. 37 e-f), 

TRI nicméně poskytuje cenou informaci, využitelnou pro detekci a mapování erozních 

břehů a břehových nátrží. Možností je využít TRI jako samostatný nástroj, který umožňuje 

identifikovat strmé břehové nátrže, které nejsou patrné z ortofoto snímků, a detekci erozních 

břehů a břehových nátrží tak neprovádět souběžně s klasifikací akumulačních tvarů. 
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Obrázek 37. Klasifikace s TRI a třídou nátrž. a) TRI + norm. DMT + RGB + textura + třída nátrž b) TRI + 

RGB + textura + třída nátrž c) TRI + norm. DMT + RGB + textura d) norm. DMT + RGB + textura + třída nátrž 

e) norm. DMT + RGB + textura f) původní ortofoto. Třída nátrž je znázorněna růžovou barvou.  

a 

d 

c b 

f e 

a 

d 

c b 

f e 
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Obrázek 38. Vyklasifikované erozní břehy. Klasifikovaný snímek (vlevo), původní ortofoto (vpravo). 

Třída nátrž je znázorněna růžovou barvou. 

 Výsledky klasifikace na testovacím úseku 3.4.9

Procentuální zastoupení jednotlivých tříd u nejlepší klasifikace je uvedeno v tabulce 14. 

Největší plochu zaujímá tráva, a to polovinu z celé vyklasifikované plochy, dalšími třídami, 

které zaujímají větší část plochy, jsou stará a hrubozrnná akumulace. Dohromady pokrývají 

téměř čtvrtinu testovacího území. Nejmenší procento zabírají třídy led a hluboká voda. Do 

procentuálního zastoupení nejsou zahrnuty nezařazené plochy. 

Tabulka 14. Procentuální zastoupení jednotlivých tříd. 

třída zastoupení (%) 

písek             2,94 

stará akumulace 10,33 

hrubozrnná akumulace 12,78 

mělká voda        6,22 

hlubší voda      7,56 

hluboká voda      0,85 

led               0,52 

světlá rašelina   1,19 

tmavá rašelina    3,67 

keře a stromy          2,13 

sníh            1,76 

tráva 50,03 

celkem 100,00 
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3.5 Klasifikace na komplexním úseku 

Pro klasifikaci na komplexním území byly využity datové produkty, které byly předtím 

vyzkoušeny na testovacím území. Jelikož se jedná o větší území, bylo nutné pro něj vypočítat 

novou texturu a normalizovaný DMP. Z předchozích poznatků byla z textur vybrána pouze 

textura Mean, která měla pro klasifikaci přidanou hodnotu. Normalizovaný DMP byl vytvořen 

stejným způsobem jako na menším území. Jednotlivé datové produkty byly v programu 

MultiSpec spojeny do jednoho vícepásmového souboru. 

Klasifikační soubor bylo nutné rozšířit o další množiny, protože pokud byla množina 

ponechána v původní podobě, klasifikace byla na celém území provedena jen částečně. Tato 

situace nastala pouze v případě klasifikace na kombinaci původního RGB snímku, textury a 

normalizovaného DMP. Pokud klasifikace proběhla pouze na původním snímku, vše proběhlo 

v pořádku. Klasifikační soubor byl rozšířen o 180 množin, počet tříd zůstal záměrně stejný, 

protože všechny důležité třídy byly vytvořeny již na testovacím území. Jako doplňkovou třídu 

by bylo možné vytvořit třídy týkající se jezírka, které se v území nachází, protože barvy ledu a 

vody se liší od barev v tekoucí vodě, ale vytvoření těchto tříd jsem nepovažovala za nutné.  

Celková přesnost klasifikace na komplexním úseku je ve srovnání s testovacím územím 

nižší, a to jak v případě klasifikace na původním snímku, tak i na kombinaci RGB snímku, 

textury a normalizovaném DMP. Pokud klasifikace celého území proběhla s původním 

nerozšířeným klasifikačním souborem, celková přesnost klasifikace vyšla stejně jako při 

klasifikaci testovacího území (83,9 %), stejně tak i vizuální výsledek obsahuje stejné 

nepřesnosti jako testovací území, například chybné vyklasifikování okolí akumulací a keřů.  

Pokud je klasifikační soubor rozšířen o nové množiny, aby jej bylo možné využít pro 

klasifikaci s výsledkem 3D analýzy, výsledná klasifikace u původního RGB snímku je 

statisticky horší (celková přesnost klasifikace vyšla 75,6 %), ovšem vizuálně nijak horší není, 

spíše naopak. Jakmile klasifikace proběhne na kombinaci zmiňovaných produktů, celková 

přesnost klasifikace se zvýší na 81,4 %, vizuálně se klasifikace na mnoha místech také 

zpřesní.  

Při porovnání výsledných klasifikací na testovacím vzorku a celém území je výsledek 

celého území horší než na testovacím výřezu. Důvodem horšího výsledku je vyšší heterogenita 

prostředí v komplexním úseku a především normalizovaný DMP, který lépe funguje na malém 

území, kde rozptyl mezi maximální a minimální výškou není tak veliký, jako v případě 

komplexního úseku. Ačkoliv se jedná o relativně zarovnané území, rozdíl mezi nejvyšším a 

nejnižším místem úseku je cca 9 m. Na testovacím území je tento rozdíl menší než 2 m. Při 

vytvoření relativní výšky, která vznikne právě normalizováním DMP, se hodnoty nadmořské 

výšky od nejnižší po nejvyšší rozdistribuují mezi hodnoty 0 až 1.  

V případě testovacího území, kde je rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou menší, 

vznikne výraznější přechod mezi jednotlivými výškami území, které právě napomáhají 

klasifikaci a zajišťují, aby se při klasifikaci například v nivě nevyskytovaly plochy 

klasifikované jako mělká voda. V případě většího území a většího rozdílu mezi výškami, kdy 

se výrazně liší nadmořská výška koryta v horním a dolním úseku toku, tento princip nefunguje 
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tak dobře, přesto je klasifikace s normalizovaným DMP přesnější než bez něj a nepřesně 

vyklasifikovaných ploch v nivě výrazně ubylo.  

V rámci zpracování byly proto testovány různé varianty vyjádření výškové informace, 

které by pomohly eliminovat popsané problémy. Vedle normalizovaného DMP tak byl 

testován například vypočet výšky pixelů nad hladinou koryta v daném místě pomocí 

vyrovnání DMP podle sklonu toku. Při porovnání úspěšnosti klasifikace však tato korekce 

nevedla ke zpřesnění a nejlepší výsledky byly dosaženy vždy s využitím normalizovaného 

DMP, který byl proto využit i při výsledném zpracování. 

Hodnocení výsledků klasifikace tak lze vidět na dvou odlišných prostorových úrovních – 

z hlediska klasifikace celého hodnoceného úseku a z pohledu detailu ve vybraných lokalitách 

(Obr. 39).  

Z pohledu hodnocení celého komplexního úseku toku výsledky ukazují, že pomocí 

objektivní klasifikace s využitím uvedených postupů a datových zdrojů lze hodnotit průběh 

toku, rozložení hloubek toku po celé jeho délce a také rozmístění jednotlivých akumulací, a to 

jak starých akumulací, které se v nivě vyskytují již delší dobu, tak i akumulací s hrubozrnným 

materiálem a pískem, které vznikly po poslední povodňové události. Velice dobře lze ze 

snímku dále identifikovat jednotlivé keře a rašelinu a rozložení posledních zbytků sněhu. 

Výrazným prvkem na snímku je vodní plocha, představující pozůstatek staré umělé nádrže. 

Klasifikace tohoto útvaru je problematická díky odlišnému charakteru prostředí oproti korytu i 

díky částečnému pokrytí ledem.  

Vedle nádrže pak byla problematicky vyklasifikována i sousedící oblast, která byla 

převážně zařazena do třídy mělká voda. Jde o pokračování oblasti, která byla popisována již 

na testovacím území, kde se jedná o území, které má srovnatelnou nadmořskou výšku 

s blízkým korytem toku a data o relativní výšce zde při klasifikaci nepomáhají. 
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Obrázek 39. Klasifikace na komplexním úseku. 
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Při bližším pohledu na jednotlivé vyklasifikované tvary v zájmovém území je zřejmá 

věrohodná identifikace u převážné většiny hlavních forem fluviálních akumulací, stejně jako 

dobrá viditelnost erozních břehů a nátrží, které se nacházejí na několika místech úseku (viz 

Obr. 40). Velmi dobře také odpovídají vyklasifikované stromy a keře a sníh v údolní nivě.  

 

 

 

Obrázek 40. Ukázka správně vyklasifikovaných míst. Klasifikace (vlevo), původní snímek (uprostřed), 

umístění ukázek (vpravo). 
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Mezi problematická místa, kde při podrobném pohledu je klasifikace z daných datových 

podkladů obtížná, patří mělká a hlubší voda. Tyto třídy byly v některých případech 

vyklasifikovány jako tmavá rašelina a tráva (Obr. 41). Jedním z důvodů chybného zařazení 

může být odlišná zrnitost substrátu dna než na zbývajícím území koryta, například na obrázku 

41 B, kde se jedná o mělkou vodu, ovšem s jinak velkými kameny a jinou barvou.  

Separaci a správnému zařazení by bezpochyby pomohlo využití multispektrálních dat, 

zejména v oblasti blízkého a středního infračerveného pásma, která mohou spolehlivě oddělit 

vodu od vegetace, která však klasická RGB kamera neposkytuje. Mezi problematická místa 

patřily i některé čerstvé hrubozrnné akumulace, které na některých lokalitách byly zařazeny do 

třídy stará akumulace. K záměně těchto tříd může docházet z důvodu rozdílného vzhledu 

jednotlivých akumulací v různých částech území. Struktura a vzhled těchto dvou typů 

akumulací jsou v některých případech podobné a jejich jednoznačné rozlišení pomocí analýzy 

obrazu proto na komplexním vzorku území nelze stoprocentně podchytit a natrénovat. 

 

Obrázek 41. Ukázka chybně vyklasifikovaných míst. Klasifikace (vlevo), původní snímek (uprostřed), 

umístění ukázek (vpravo). 

V údolní nivě se dále nacházejí také drobné liniové prvky klasifikované jako hlubší a 

mělká voda, jedná se velmi malé přítoky toku či o vodu pozůstalou po povodni (Obr. 42). 
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Obrázek 42. Liniové prvky v údolní nivě. Klasifikace (vlevo), původní snímek (vpravo). 

3.6 Celkové vyhodnocení 

Na základě provedené řízené klasifikace vícepásmových dat využívajících kombinaci 2D a 

3D dat a původního RGB snímku bylo možné v zájmovém území identifikovat čerstvé 

akumulace složené jak z hrubozrnného materiálu, tak i materiálu jemného (písku) a detekovat 

staré akumulace, které jsou položeny výše v údolní nivě a povodeň z přelomu listopadu a 

prosince roku 2015 k nim nedosáhla. Dále bylo možné detekovat narušené břehy a jejich 

nátrže, které se nacházejí na velké části hodnoceného úseku toku. Kromě erozních a 

akumulačních tvarů v korytě a nivě analýza nabídla i představu o rozložení hloubek toku 

v rámci celého úseku. 
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4 Diskuze 

Klasifikace povrchu Země a jeho kvalitativních vlastností, využívající data dálkového 

průzkumu, jsou založené na konvenčních datech z družic nebo z leteckého snímkování. Data 

z bezpilotních snímkovacích systémů (UAV) mají oproti datům z konvenčních nosičů v řadě 

aspektů odlišné kvalitativní vlastnosti, které umožňují provádět nové typy analýz, zároveň 

jsou však zatíženy řadou omezení, plynoucích z odlišné podstaty technologie 

(Kolář a kol., 1997).  

Družicová i letecká data jsou pořizována při výrazně vyšší letové hladině než je tomu u UAV 

a umožňují tak souvisle pokrýt rozsáhlá území, zpravidla s pevným snímkovacím plánem. 

Oproti UAV přitom dosahují výrazně nižších hodnot prostorového rozlišení, ovšem mohou být 

vybaveny specializovanými senzory, umožňujícím snímat mimo rozsah viditelné části spektra 

(Dobrovolný 1998, TopGis). UAV naproti tomu umožňuje operativně snímat povrch Země 

s vysokou přesností v řádu jednotek centimetrů, která je užitečná pro velmi dobrou 

rozlišitelnost jednotlivých tvarů na výsledném ortofotu a pro tvorbu velmi podrobného 3D 

modelu (Miřijovský, 2013).  

Navržená metodika je ojedinělá právě v aplikaci klasifikace na kombinaci velmi 

podrobných produktů získaných pomocí  UAV. V literatuře se objevují práce založené na 

klasifikaci ortofota a případně i vytvořené textury, ale již bez zapojení 3D dat do klasifikace 

(Feng a kol., 2015; Casado a kol., 2015).  

Běžně dostupné UAV technologie ke snímkování typicky využívají standardní nebo 

upravené digitální kamery, které snímají obraz ve viditelné části spektra. Tím jsou výrazně 

limitovány oproti datům z družic, které zahrnují více spektrálních pásmem, typicky zejména 

v oblasti blízkého a středního infračerveného záření, které pro klasifikaci poskytují další 

informace o povrchu, zejména rozlišení vegetačního krytu a jeho kvalitativních vlastností 

(Dobrovolný, 1998). Miniaturizované senzory, umožňující snímání v pásmech mimo 

viditelnou část spektra, jsou sice vyvíjeny a využívány v omezeném rozsahu, ale jejich řádově 

nižší prostorové rozlišení a mimořádná nákladnost limitují jejich využití ve standardních 

aplikacích (Laliberte a kol., 2011).  

Naproti tomu rychlý vývoj bezpilotních snímkovacích platforem přináší dostupnost 

operativního snímkování s vysokým prostorovým rozlišením, které je využitelné i v obtížných 

terénních podmínkách. Běžná data z UAV pořízená digitální kamerou v RGB pásmech sice 

neobsahují informace mimo viditelnou část spektra, nicméně obsahují trojrozměrná data 

vytvořená fotogrammetrickou analýzou snímkování, která 2D snímky doplňují o prostorovou 

informaci s vysokou přesností. Výsledné datové produkty – velmi přesné ortofoto, digitální 

model povrchu a případné vrstvy z nich odvozené – je tak možné použít jako zdroj pro 

klasifikaci.  

 Souběžná analýza 2D a 3D dat z UAV, které jsou k RGB datům přidány ve formě dalších 

pásem, tak otevírá nové možnosti pro využití UAV k objektivní klasifikaci a interpretaci 

povrchu Země.  
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Využitelnost pro hodnocení fluviálních tvarů 

Využitelnost navržené metody pro hodnocení fluviálních tvarů je převážně závislá na 

schopnosti rozlišit jednotlivé fluviální tvary z dostupných podkladů. Pokud při klasifikaci, 

konkrétně při definici trénovacích množin, není možné spolehlivě rozlišit jednotlivé tvary, 

klasifikace nemůže být úspěšná. Na úspěšnosti rozlišení tvarů může mít vliv řada faktorů, 

především prostorové rozlišení dat, jednoznačnost barevných charakteristik objektů v daných 

třídách a homogenita použitých vzorků. Může ovšem nastat i případ, že ačkoliv si je 

zpracovatel jistý správným zařazením trénovacích množin do tříd, výsledek nemusí vždy 

odpovídat skutečnosti. Konkrétně lze zmínit například třídy mělká voda a tráva, které jsou při 

tvorbě trénovacích množin naprosto zřejmé, ovšem vyklasifikovány bývají často chybně.  

Příčinou je podobná hodnota DN. Digital Number představující hodnotu každého pixelu 

vyjadřující množství odraženého záření v daném místě v daném spektrálním pásmu (Obr. 43). 

Při vizualizaci je reprezentováno hodnotou šedi (Kupková, 2009). Výsledkem je častá záměna 

jednotlivých pixelů těchto tříd a reálná mělká voda je pak určena jako tráva a naopak. Tento 

problém byl částečně na mnoha místech schopný eliminovat digitální model povrchu, přesto 

se našla místa, kde nepomohl, například území nivy nacházející se ve stejné výšce jako koryto 

toku.  

 

Obrázek 43. DN hodnota. 

Zdroj: Natural Resources Canada. 

Zaměnitelnost zmíněných tříd v RGB pásmech výrazně ovlivňuje mj. vegetační období, 

kdy zejména odlišení suché trávy od sedimentů nebo vody může být obtížné. Tento problém 

může odstranit buď využití dat v oblasti blízkého infračerveného pásma, případně při limitaci 

na RGB senzor snímání ve vegetačním období, kdy je vegetace díky zelené barvě velmi dobře 

rozlišitelná od hodnot vody v korytě. Ne vždy je ale možné si dobu snímkování volit. Je-li 

např. záměrně prováděno snímání v bezprostřední době po proběhlé povodni, jako v případě 

této práce, je nutné brát omezení plynoucí z povahy dat jako nejistotu potenciálně zatěžující 

hodnocení.  

Limity využití 

Vegetační období, které se v tomto případě jeví jako řešení pro rozlišitelnost třídy tráva a 

mělká voda, se obecně nepovažuje za ideální dobu pro snímání z důvodu velkého zakrytí 
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povrchu olistěnými korunami stromů či keřů. Pokud je zájmovým územím menší tok s hustou 

příbřežní vegetací, často je výhled na koryto znemožněn. Také pokud by probíhalo hodnocení 

narušených břehů a nátrží, vegetace ve vegetační období by pohled na břeh naprosto 

znemožňovala (Obr. 44).  

Dalším důležitým prvkem pro úspěšnou klasifikaci, mimo vybrání nejideálnějšího období 

roku, je vyhovující počasí a denní doba. Ortofoto tvořené ze snímků, které byly nasnímány za 

jasného počasí v podvečer, bude obsahovat stíny vegetace, které budou následnou klasifikaci 

s využitím RGB dat velmi znesnadňovat a limitovat. Pro klasifikaci by bylo nutné vytvořit 

další třídy zahrnující zastíněné plochy, a to jak plochy koryta, tak i zastíněné plochy v údolní 

nivě (Obr. 44), i přes tato opatření by dle mého názoru byla klasifikace celkově horší. 

 

Obrázek 44. Výřez zájmového území ve vegetačním období se zastíněnými plochami. 

Zdroj: Mapy.cz. 

Pro samotné snímání je důležitá příznivá meteorologická situace, tedy počasí bez deště a 

nízká rychlost větru (každé UAV má hranici rychlosti větru, při které může vzlétnout, 

stanovenou jinak). Pokud nejsou podmínky splněny, dron nemůže vzlétnout. Limity pro let 

UAV mohou omezovat využití navrhované metody bezprostředně po povodni, protože 

z důvodu nevyhovujícího počasí pro let panujícího při povodni a po ní, může dronu znemožnit 

let a tím získání dat. Pokud by doba mezi proběhlou povodní a snímáním byla příliš dlouhá, 

nově vzniklé tvary by nemusely být tak jasně patrné, například kvůli zarůstání náletovou 

vegetací nebo pokrytí novou vrstvou sněhu. Pro ucelenou představu o povodňové události, o 

rozsahu rozlivu, by bylo ideální mít nasnímané území i v době kulminace, nám se to právě ze 

zmíněných nevyhovujících povětrnostních podmínek nezadařilo.  

Další omezení, které plyne z využití UAV, se týká rozsahu území. Jelikož baterie 

průměrně stačí zhruba na čtvrthodinový let, území, které je UAV schopné zachytit i za použití 

náhradních baterií, je velmi omezené. Stejně tak i větší množství dat z většího území vyžaduje 

mnohem delší dobu na zpracování jednotlivých částí a má mnohem větší nároky na 

hardwarové vybavení počítače.  

Další omezení týkající se rozsahu území souvisí s použitím 3D analýzy. Jak už bylo 

popisováno ve výsledcích, zapojení normalizovaného DMT lépe funguje na menším území 

s minimálním rozdílem výšek. Řešením by bylo zájmové území rozdělit do několika menších 

území a klasifikaci provést na nich, tento postup je ovšem časově velmi náročný. 

Využití UAV při mapování následků povodní je také limitováno charakterem terénu, 

protože každá platforma potřebuje určitý manipulační prostor pro vzlet a přistání. Pokud by se 
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jednalo například o lesnaté území, ve kterém by nebyl bezpečný manipulační prostor a 

dostatečně volný výhled na zařízení ve vzduchu, bylo by vhodné využít snímkování pomocí 

letadla i za cenu větší výšky při snímání. Stejně tak i v případě zachycení většího území.  

Potenciál pro rozvoj a využití metodiky 

Potenciál rozvoje a vylepšení navržené metodiky jistě spočívá v zapojení dalších spektrálních 

pásem do klasifikace. Běžné UAV pracují s kamerami snímajícími viditelnou část spektra. 

Díky mimořádně rychlému pokroku v miniaturizaci senzorů však začínají být pro UAV 

dostupné multispektrální kamery (čidla) snímající i spektrální pásma mimoviditelnou oblast 

záření. Tyto senzory nejvíce využívají např. zemědělci při monitorování růstu plodin (např. 

Whitehead a kol., 2013; Laliberte a kol., 2011).  

V současné době je dostupných několik typů těchto senzorů, například společnost 

Tetracam nabízí dva základní druhy senzorů. Prvním druhem jsou kamery série ADC 

(Agriculture Digital Camera), které obsahují pouze jeden snímací senzor. Snímač je rozdělen 

do mozaiky filtrů, kdy každý filtr umožňuje zachytit buď červené, zelené nebo blízké 

infračervené záření. Nastavení pásem je předurčeno pro výpočet základních vegetačních 

indexů, zejména NDVI (Normalized Defference Vegetation Index) s využitím primárně pro 

zemědělské aplikace. Druhým typem jsou kamery série MCA (Multiple Camera Array), které 

obsahují více obrazových senzorů a nabízejí univerzální využití. Tyto kamery jsou k dispozici 

ve skupinách po 4, 6 nebo 12 senzorech. Každý senzor MCA je vybaven optickým filtrem, 

který propouští pouze úzce vymezený výsek spektra ve viditelné, blízké a střední infračervené 

oblasti (Tetracam.com). 

Tyto senzory však mají řadu omezení. Komerčně dostupné senzory mají nízké prostorové 

rozlišení, které je až o řád nižší než nabízejí stávající RGB kamery (Tetracam.com), zároveň 

tyto kamery mají větší rozměry a hmotnost a vyžadují výkonné UAV nosiče. 

Zásadní překážkou pro běžné užívání jsou pak mimořádně vysoké pořizovací náklady těchto 

senzorů. Cena za jeden multispektrální senzor se v době zpracování této práce pohybuje 

typicky od stovek tisíc po miliony korun (Mensuro.cz). Při využití spektrálních pásem 

zejména z oblasti blízkého infračerveného pásma, citlivého k vegetaci, k již existujícím 

pásmům z 2D i 3D dat do klasifikace, bych očekávala výrazné zpřesnění výsledků. 

Použitím navržené metodiky lze, kromě relativně rychlého jednorázového vyhodnocení 

situace na toku po povodni, sledovat také změny po každé proběhlé povodňové události 

v případě pravidelného nasnímání zájmového území po události. Sledování změn by bylo 

vhodné provádět na tocích s pravidelně se zvyšujícími vodními stavy, aby byly změny jasně 

patrné a bylo možné sledovat nějaký trend. Pro další klasifikaci na totožném území by bylo 

možné využít stávající trénovací soubor pochopitelně s vizuální kontrolou, zda se z vytvořené 

množiny určité třídy nestala množina třídy jiné. Po vyklasifikování by měly být patrné změny 

například v rozsahu jednotlivých akumulací a stavu narušených břehů a nátrží, tedy zda eroze 

postoupila či nikoliv.  

Navrhovanou metodiku lze kromě mapování následků povodní využít i pro 

hydromorfologické mapování toků či jejich úseků. Mapování a následnou klasifikaci lze 
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použít také například při sledování dalších dynamických procesů v krajině, např. sesuvů, 

stejně jako při sledování projevů antropogenních změn přírodního prostředí. 
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5 Závěr 

Cílem práce bylo navrhnout metodu pro objektivní klasifikaci záplavového území na základě 

prostorově přesných dat z UAV, která by umožnila identifikovat základní tvary nivy a koryta, 

jež vznikají nebo jsou ovlivněny činností povodně. Při zpracování návrhu a testování metody 

bylo na menším testovacím území vytvořeno několik mezikroků a dílčích výsledků.  

Stěžejním dílčím výsledkem práce bylo vytvoření 2D ortofota a 3D modelu, které byly do 

objektivní klasifikace zahrnuty jako základní vstupní data. Dalším dílčím výsledkem práce 

bylo vytvoření textur pomocí Haralickových texturních příznaků. Celkově bylo vytvořeno 87 

textur, tedy 29 jednotlivých textur pro 3 pásma RGB snímku, z nichž se po testování všech 

textur a jejich různých kombinací ukázala jako nejlepší textura Mean z Pokročilé (Advanced) 

sady textur. Další dílčí výsledky se týkaly analýzy 3D modelu. Byl vytvořen Index drsnosti 

terénu (TRI) testovacího území a normalizovaný digitální model povrchu. 

Po vytvoření všech analýz proběhlo vytvoření různých vstupních datových souborů 

kombinací výsledků jednotlivých dílčích analýz a původního RGB snímku. Na nich byla 

následně provedena řízená klasifikace pomocí vytvořeného trénovacího souboru množin.  

Hlavní výzkumnou otázkou bylo, zda a jak výrazně ovlivní klasifikaci zapojení 

pokročilých 2D a 3D analýz. Ukázalo se, že, přestože produktům z běžných UAV chybí další 

spektrální kanály, které při tradiční klasifikaci zvyšují úspěšnost klasifikace, pokud RGB 

snímku přidáme jako další pásmo texturu vytvořenou z RGB snímku, výsledek se mírně zlepší 

(celková přesnost klasifikace se zlepší z 83,8 % o více než 2 %). V případě, že se do 

klasifikace zapojí normalizovaný DMP, výsledek je výrazně lepší a celková přesnost 

klasifikace se dostane až na hodnotu 93,8 %. Tato kombinace (RGB snímek, textura a 

normalizovaný DMP), která vyšla nejlépe, byla následně vyzkoušena na větším území. 

Pokud by naším zájmem bylo se při klasifikaci zaměřit na narušené břehy a nátrže, dobře 

by posloužilo zapojení analýzy Indexu drsnosti terénu do klasifikace. Narušené břehy jsou 

velmi dobře patrné, ovšem klasifikace ostatních ploch je při tomto postupu výrazně horší. 

Hlavním výsledkem práce bylo vyzkoušení navržené metody na komplexním vzorku 

území zasaženého povodní. Tímto územím je přibližně kilometrový úsek údolní nivy Javořího 

potoka na Šumavě, ve kterém jsou patrné recentní dynamické změny fluviálních tvarů. 

Rozšíření klasifikace na komplexním úseku toku přináší ve srovnání s homogenním 

testovacím územím sice pokles přesnosti klasifikace, nicméně kombinované využití RGB dat, 

2D textur a 3D dat i v takto komplexních podmínkách vede k úspěšné klasifikaci základních 

fluviálních tvarů. 

V diskuzi byla řešena další výzkumná otázka týkající se využitelnosti metody pro 

hodnocení fluviálních tvarů. Rozborem bylo zjištěno, že záleží na rozlišitelnosti jednotlivých 

prvků na ortofotu. V případě podobných barev a tedy DN hodnot na snímku, může docházet 

k záměně jednotlivých tříd, v hodnoceném úseku se konkrétně jednalo hlavně o třídy tráva a 

mělká voda. Tato záměna by šla v tomto případě řešit snímáním v jiné části roku, ovšem při 

vyhodnocování následků povodní si roční dobu není možné vybrat. 
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Výsledky práce ukázaly, že i přes určité limity popisované v diskuzi, může být navržená 

metoda vhodnou alternativou či hodnotným doplňkem k terénnímu mapování a analýze po 

povodni. Navržená metoda je nová hlavně ve využití 3D modelu jako podpůrného zdroje dat 

pro klasifikaci a potvrdila využitelnost pro objektivní identifikaci a mapování fluviálních 

změn v korytě toku a údolní nivě. 
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