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Možnosti detekce drenáží a melioračních kanálů z dat DPZ 

 

Abstrakt 

Účelem práce je prozkoumat možnosti detekce podpovrchových drenážních systémů z dat dálkového 

průzkumu země. Drenáž odvodňuje promočenou půdu a zvyšuje tak její úrodnost, ale zároveň 

napomáhá transportu živin, jako je dusík a fosfor, do vodních toků. Poloha drenážních systémů je často 

neznámá z důvodu chybějící nebo nepřesné projektové dokumentace. V teoretické rovině je nejvíce 

prostoru věnováno popisu dálkových a doplňkových pozemních metod detekce drenáže. Dále jsou 

řešeny cíle práce. Na specializovaných leteckých snímcích z viditelné a infračervené části spektra je 

popsán projev indikací drenáže. Tyto indikace jsou srovnány s dobovými projektovými plány. Následně 

jsou aplikovány a zhodnoceny metody pro zvýraznění indikačního projevu včetně Laplaceova filtru a 

NDVI. Hlavním výstupem je binární rastr vyjadřující polohu drénů. Přesnost výsledků je ověřena ve 

vztahu k vektorizovaným indikacím drenáže ze zdrojových snímků. 

 

Klíčová slova: Dálkový průzkum Země, podpovrchové drenážní systémy, letecké fotografie, GIS, 

detekce 

 

Detection options of drainage and ameliorative channels 

using remote sensing data 

 

Abstract 

The purpose of this work is to explore detection options of subsurface drainage systems using remote 

sensing data. Drainage drains soggy soil and increases its fertility, but also allows transport of nutrients 

such as nitrogen and phosporus into waterways. Location of drainage systems is often unknown 

because of missing or inacurrate project documentation. Theoretical part is mostly  devoted to the 

description of remote and ground methods of drainage detection. Then objectives of the work are 

solved. Drainage indications are described in specialized aerial photographs of visible and infrared part 

of the spectrum. These indications are compared with historical project plans. Methods aimed to 

improve indication of drainage including Laplacian filter and NDVI are applied and evaluated. Main 

output is binary raster expressing location of drains. Accuracy of results is evaluated in relation to 

vectorized indication of drainage from the source images. 

 

Key words: Remote sensing, subsurface drainage systems, aerial photographs, GIS, detection 
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1 ÚVOD 

Systémy odvodnění byly na území Česka budovány přibližně od začátku minulého století do roku 1990 

a některé již překračují svou životnost (Kulhavý, Čmelík 2004). Podpovrchová složka drenážních 

systémů je tvořena keramickými nebo moderními plastovými děrovanými trubkami (Thayn, Campbell, 

Deloriea 2012), propojenými do rozvětvených systémů, kterými odtéká voda z přemočené půdy do 

povrchového toku. Znalost jejich přesné lokalizace je důležitá „jak z hlediska údržby, tak i z hlediska 

projektování a realizace nové stavební činnosti v území, kde se tyto systémy nacházejí“ (Tlapáková a 

kol. 2004, str. 1). Zemědělci by měli na základě přítomnosti drenáže přizpůsobovat hnojení a postřik 

proti škůdcům (Naz, Bowling 2008), aby nedocházelo k úniku těchto znečisťujících a potencionálně 

nebezpečných látek do říčního systému. 

Poloha i přesná struktura by měla být zaznamenaná v dobové projektové dokumentaci, ale 

vzhledem k její špatné dostupnosti, zachovalosti i technickému provedení se na ni nelze spolehnout 

(Tlapáková, Kulhavý 2009). Proto je důležité nalézt spolehlivé metody, které by dokázaly identifikovat 

potrubí zakopané i v hloubkách přesahujících jeden metr. Již několik dekád se rozvíjí metody detekce 

drenáže dálkovým průzkumem Země. Uplatňuje se především pořizování leteckých snímků s vysokým 

rozlišením, které zajišťují komplexní zachycení monitorovaného území a především povrchových 

indikací podpovrchové drenáže. Rozvoj digitálních fotografií, bezpilotních letadel (UAV) umožňují 

ekonomicky šetrné a flexibilní měření. Následnou analýzu přesné polohy a tvaru drenážních systémů 

usnadňuje široká nabídka nástrojů GIS. 

Motivace k zpracování tohoto tématu pramení z jeho aktuálnosti a geografické komplexnosti, 

neboť má přesah do zemědělství, pedologie, hydrologie, krajinného plánování a environmentalismu.  

Dalším důvodem pro jeho výběr je víra, že pomůže autorovu osobnímu rozvoji v oborech dálkový 

průzkum Země a geoinformační systémy, kterým by se chtěl v budoucnu věnovat. Zvolené téma 

poskytuje prostor pro navázání v budoucích pracích. 

Teoretická část této práce rozebírá podpovrchové drenážní systémy z hlediska vlivu na jejich 

bezprostřední okolí i životní prostředí oblastí, které mohou být vzdálené stovky kilometrů, ale nejvíce 

prostoru je věnováno problematice jejich detekce.  

Praktická část je zaměřena na zkoumání a zvýraznění linií indikujících drenáž na optických datech 

dálkového průzkumu Země. Konkrétní cíle jsou: 

1. Identifikovat, popsat a vysvětlit projev podpovrchových drenážních systémů na leteckých snímcích. 

2. Prozkoumat a aplikovat možnosti zvýraznění projevů indikace podpovrchové drenáže nástroji 

geoinformačních systémů. 

3. Srovnat plány dobové projektové dokumentace drenážních systémů s jejich projevy na leteckých 

snímcích.
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2 PODPOVRCHOVÉ DRENÁŽNÍ SYSTÉMY 

2.1 Princip 

Drenážní systémy jsou obvykle aplikovány na plochách zemědělské půdy, kde hrozí snížení zisků z 

důvodu přemokřené půdy. Většina plodin špatně snáší období několika dní v promočené půdě, protože 

voda z půdy vytlačí vzduch a ten následně chybí pro růst kořenů (Bushman, Sands 2002). Drenáž 

rostlinám poskytuje celkově stabilní prostředí (Spaling, Smit 1995, cit. v Zhang, Walters, Kovacs 2014).  

Na schématech obr. 1 jsou znázorněny mechanismy ovlivnění půdy liniovou drenáží.  „Zemina v 

drenážní rýze se od okolního rostlého terénu liší fyzikálními i biochemickými vlastnostmi vlivem 

promísení materiálu v průběhu výstavby (při bortování drenážek se záměrně zahrnoval drén výkopkem 

umístěným na kraji rýhy – jednalo se o směs ornice a podorničí). To se projeví změnou hydrofyzikálních 

vlastností (propustností, pórovitostí a objemovou hmotností, obsahem organické hmoty, tepelnou 

vodivostí atd.)“ (Tlapáková a kol. 2014, str. 10). 

Během periody s vyšším zamokřením půdy se projevuje zvýšená propustnost horizontu drenážní 

rýhy. Přebytečná vláha proniká až do potrubí na dně rýhy, jejichž systémem je odvedena. V suchém 

období promísená půda s vyšším obsahem organických látek lépe zadržuje vodu a poskytuje vegetaci 

více vláhy. Drenážní rýha v obou případech poskytuje vhodnější podmínky pro růst rostlin (Tlapáková 

a kol. 2014). 

 

Obr. 1: Schéma fungování drenážního systému v odlišných vlhkostních podmínkách 

Zdroj: Tlapáková a kol. 2014 
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2.2 Důsledky 

Základní zamýšlený účel meliorace je zvýšení zisku zemědělců. Podle Spalinga a Smita (1995) a jejich 

teorie Kumulativní environmentální důsledky zemědělské meliorace zemědělcům ulehčuje práci 

v terénu a umožňuje vyšší flexibilitu, konkrétně usnadňuje výsadbu a sklizeň, snižuje zhutnění půdy a 

umožňuje pěstování širšího spektra plodin. „Kvalitní drenáž může snížit výskyt škůdců a prudké šíření 

chorob“ (Spaling, Smit 1995, cit. v Zhang, Walters, Kovacs 2014, str. 5).  

Pozitivní vliv meliorace pro zemědělství je vykoupen negativními projevy na přirozené životní 

prostředí. Zornění do té doby neobdělávané půdy se zákonitě projeví změnou krajinného pokryvu. 

„V důsledku úpravy vodního režimu orné půdy došlo postupně k vysušení a zániku mokřadů, vytvoření 

velkých bloků orné půdy a zrušení stávající cestní sítě, což znamenalo výraznou změnu krajinného 

uspořádání“ (Tlapáková a kol. 2013, str. 160) a v konečném efektu k destabilizaci krajiny a celkovému 

poklesu biodiverzity. Zasažené mokřady nemohou fungovat jako útočiště pro migrující ptactvo (Pavelis  

1987, cit. v Thayn, Campbell, Deloriea 2012). S tím souvisí i skutečnost, že negativní projevy 

doprovázející melioraci se neprojevují jen v místě vybudovaných drenáží, ale často zasáhnou oblasti 

daleko od upravené půdy. Drény zvyšují přítok sedimentů do řek, urychlují vsak srážek a tím i infiltraci 

chemikálií či hnojiv do podzemní vody, což v důsledku zapříčiňuje znečištění vodních rezervoárů a 

okrajových moří (Thayn, Campbell, Deloriea 2012). Dusík a fosfor obsažený v průmyslových hnojivech 

jsou hlavními prvky pří procesu eutrofizace, který ve stojatých vodách vytváří sezónní hypoxické 

oblasti, v nichž je znemožněn vodní život (Mississippi River/Gulf of Mexico Watershed Nutrient Task 

Force 2008, cit. v Thayn, Campbell, Deloriea 2012). V průmyslovém zemědělství jsou samozřejmostí i 

postřiky hebicidy a pescticidy. K jejich splavení do vodních toků dochází především povrchovým 

splachem, ale malé procento do nich doteče i podpovrchovou cestou přes zakopané potrubí 

(Thompson 2010).  

Z hlediska urychlení transportu hnojiv do vodních toků nemusí být drenážní systémy vždy negativní. 

Nebezpečnější může být povrchový odtok a šanci na jeho vznik systémy odvodnění snižují a dle 

Thompsona (2010) v zásadě nejsou ani příčinou problému. Aplikace hnojiv by se měla omezit právě 

s ohledem na přítomnost drenážních systémů. Pokud by zemědělci měli přesnou představu o jejich 

umístění, mohli by v daných částech pole hnojení omezit (Thompson 2010). Čímž nabývá na významu 

problematika lokalizace odvodňovacích podzemních staveb. 

Bushman a Sand (2002) uvádějí možnosti omezení negativních dopadů zemědělských drenáží. 

Důležité je správné načasování, dávkování a volba druhu hnojiv, zvážením těchto proměnných lze snížit 

jejich ztrátu až o 30 %. Plodiny rostoucí na vysoušených polích by se měly pečlivě volit. Zvláště 

nevhodné jsou širokořádkové rostliny jako kukuřice nebo sója, naopak se doporučuje vojtěška. Vliv má 

i provedení stavby drenážního systému, snížení transportu dusíkatých hnojiv by pomohla především 
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výstavba v mělčí hloubce než 0,9 m, protože by se zvýšila pravděpodobnost transformace hnojiva 

mikroorganismy na neškodný plynný dusík. Do existujících podpovrchových odvodňovacích staveb 

(pokud to umožňuje topografická situace) by dostačovalo zabudování prvků zvyšující hladinu podzemní 

vody, mohlo by se tím dosáhnout snížení ztráty dusičnanu až o 50 %. Rychlost proudění vody 

z drenážního systému by měla být zpomalena upraveným vývodem trubek. Posledním navrženým 

řešením je obnovení mokřad, přes které by voda obohacená dusičnany protékala. Biologická aktivita 

v mokřadech by dusičnan transformovala na plynný dusík. 

 

2.3 Projektová dokumentace 

Míra dostupnosti, zachovalosti i technické provedení dokumentace ke stavbám zemědělských systémů 

odvodnění je jeden ze zásadních problémů při pokusech o jejich prostorovou lokalizaci (Tlapáková, 

Kulhavý 2009). Pokud není dokumentace ztracena, tak jen velmi zřídka zákres odpovídá skutečnému 

provedení (Tlapáková 2014). Materiály o stavbě jednotlivých systémů vykazují značnou míru 

rozdílnosti a nejednotnosti jak po stránce obsahové, tak po stránce formální (Tlapáková, Kulhavý 2006).  

Dokumentace poskytuje důležitou informaci o stáří stavby, která dokládá snižování funkčnosti a 

předpokládanou dobu životnosti. I když je stáří důležitý údaj, nelze při současné úrovni znalostí 

paušálně stanovit životnost jen na jeho základu. Další cenné informace, které lze získat z plánovacích 

dokumentů zahrnují použitou technologii výstavby (parametry drenážní rýhy, způsob uložení 

drenážního materiálu, způsob bortování, míru promíšení a heterogenity drenážní rýhy). Hodnota 

těchto údajů je omezená mírou jejich dodržení při výstavbě a ověřit je lze pouze přímým výkopem 

(Tlapáková 2014). Další informace obsažené v projektové dokumentaci popisují geologické a 

pedologické poměry, způsob využívání pozemku, příčinu a sezónnost zamokření před výstavbou a 

případně obsahují i přehledové mapy (Tlapáková, Kulhavý 2006). 

V rámci řešení projektu QJ1220052 (Tlapáková 2014) probíhá shromažďování analogových 

dokumentů, jejich skenování do rastrové digitální podoby, rektifikování v prostředí GIS, vektorizování 

a tvorba databází.  
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3 DETEKCE DRENÁŽNÍCH SYSTÉMŮ 

Detekce drenážního potrubí je složitý úkol, protože je zakopáno desítky centimetrů pod zemí a ukryto 

před lidským zrakem i ostatními smysly. Úroveň současných technologií umožňuje různé efektivní 

metody detekce bez nutnosti přistoupit k destruktivnímu odstraňování zeminy. Přístupy k detekci 

drenáže lze rozdělit do dvou základních skupin, dálkového a pozemního průzkumu, které mají různé 

výhody i omezení.  

Pozemní metody jsou z větší části založené na geofyzikálních principech, které umožňují proniknutí 

do půdy a zjištění různých druhů anomálií vyvolaných potrubím. Jejich výhodou je vysoká přesnost i 

úspěšnost lokace drenáže, nezávislost na typu a vlastnostech pokryvu povrchu i ročním období (Allred 

a kol. 2004). Nevýhody vycházejí z prostorového omezení praktické aplikace těchto metod. Průzkum 

velkých území by s nimi byl finančně a časově příliš náročný (Tlapáková a kol. 2014). 

Současné technologie dálkového průzkumu Země na rozdíl od pozemních neposkytují možnost 

proniknout do dostatečné hloubky (přes 0,5 m) pod zemský povrch. Pod půdní a vegetační pokryv je 

možné nahlédnout prostřednictvím mikrovlnné radiometrie, ale tato technologie nedosahuje 

potřebných detekčních hloubek (Tlapáková a kol. 2014). Dostupné metody proto zaznamenají nepřímé 

projevy drenáží na povrchu. „Vychází z možnosti zjišťovat specifika či související změny vlhkosti a 

vodního režimu půd na základě odpovídajících geo- a bioindikátorů a jejich charakteristických projevů 

na interpretovaných snímcích“ (Lipský 1990, cit. v Tlapáková a kol. 2013, str. 161).   

Technika pro dálkový průzkum je volně dostupná, vyžaduje jen nízké náklady a odhalí celý systém. 

Podíl identifikované plochy přesahuje 70 % s přesností v řádech jednotek centimetrů (Tlapáková 2014). 

Měření je možné provést i pro území s nedostupnou projektovou dokumentací. Pořízené snímky jsou 

využitelné i pro jiné účely. Specializovanému měření se lze i vyhnout nalezením vhodných leteckých 

snímků v existujících archivech (Tlapáková a kol. 2014). 

Dálkový přístup má i své nevýhody a omezení. Snímky musí mít vysoké rozlišení (do 0,5 m), proto 

jsou například volně dostupné snímky z družic Landsat pro tento účel nepoužitelné a mohou být 

uplatněny pouze při detekci přemokřené a potencionálně vysoušené půdy (Thayn, Campbell, Deloriea 

2012). Měření prostředky leteckého snímkování nelze uskutečnit za každého počasí, přičemž průzkum 

s UAV lze provést za méně příznivého počasí než s pilotovaným letadlem. Použití dálkového měření je 

v našich klimatických podmínkách limitováno i změnou ročních období, v každém jsou dostupné jiné 

indikátory, ale nemusí být vždy vhodné (Allred a kol. 2004). Projev drenáže na snímcích je závislý na 

širokém spektru vlastností půdy, typu a stavu případné vegetace. Podmínkou je, že při stavbě musela 

být použita výkopová metoda, půda rýhy musí být odlišná od okolní. Tato odlišnost vznikne zasypáním 

výkopu, kdy se promísí vrstvy půdního horizontu (Tlapáková a kol. 2014).  
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Zásadní výhody dálkových metod vyniknou na příkladu praktického měření v terénu. Je jistě 

rychlejší a méně fyzicky náročné vzlétnout s bezpilotním letadlem, pořídit několik fotografií celého 

území drenážního systému, než stejný prostor prozkoumat zemí prostupujícím radarem (viz níže), který 

se vzhledově může podobat zahradní sekačce na trávu.  

Dle Tlapákové a kol. (2014b) je DPZ perspektivnější, ale nejlepších výsledků se dosáhne kombinací 

metod, kdy se výsledky dálkových měření podpoří pozemními. 

 

3.1 Metody pozemního průzkumu 

Metody pozemního průzkumu vycházejí ze zkušeností při vyhledávání kanalizace a podzemních kabelů. 

V současnosti jsou především doplňkem metod DPZ, nebo jejich alternativou v případě nevhodných 

podmínek pro uskutečnění distančního měření. Pozemní postupy lze využít i pro hodnocení přesnosti 

nadzemních měření (Tlapáková a kol. 2014). V případě inspekční kamery umožňují i přímé nahlédnutí 

pod povrch a detailní posouzení stavu potrubí bez nutnosti rozsáhlého výkopu (Tlapáková, Kulhavý 

2006).  

Základní terénní průzkum spočívá v nalezení částí drenážního systému, které jsou na povrchu 

pozorovatelné pouhým okem. Obvykle jsou tyto části trojího typu: průduchy vyrovnávající 

atmosférický tlak v systému, přívody povrchových vod a vyústění systému do povrchového vodního 

toku (Ruark a kol. 2009).  

Sofistikovanější metody pozemního výzkumu se zakládají na geofyzikálních principech, jsou 

přizpůsobené například k měření anomálií elektrického pole, geomagnetického pole, odrazu mikrovln, 

vztahu tepelné vodivosti a pórovitosti nebo šumu vyvolaného proudící vodou v drenáži. Jinými 

speciálními přístupy jsou elektroakustika, telestézická indikace a další technologie rozvíjené pro 

vyhledávání nekovových potrubí (Tlapáková a kol. 2013).  

 

3.1.2 Zemí prostupující radar 

Zemí prostupující radar vysílá impulzy elektromagnetické energie nasměrované pod povrch. Od doby 

vypuštění impulzu je měřen čas do návratu a zachycení části energie, která se odrazila od zakopaného 

předmětu. Dosah signálu pod povrch je výrazně limitován faktory jako frekvence antény, vlhkost půdy, 

salinita a obsah oxidů železa. Odraz elektromagnetické energie způsobují nesouvislé přechody v hmotě 

půdy. V případě lokace drenážního potrubí způsobí odraz rozhraní potrubí/půda  a potrubí/vzduch 

nebo voda v ní. Výstupem metody jsou mapy vyjadřující množství odražené energie. Výzkum Allreda a 

kol. (2004) shledal radar jako nejefektivnější metodu pozemního průzkumu v rozmanitých podmínkách 

měření, ale potrubí musí být zakopáno jen do hloubek kolem 1 m (Allred a kol. 2004). 
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3.1.3 Geomagnetický průzkum 

Geomagnetický průzkum využívá magnetometrů, což jsou zařízení, která měří zemské magnetické 

pole. Tato zařízení jsou velmi citlivá, a proto umožňují zaznamenat předměty zakopané pod zemí, které 

vytváří malé magnetické anomálie. Existuje několik typů zařízení pro měření magnetického pole, ale 

pro vyhledávání zdrojů anomálií v mělkých hloubkách je nejvhodnější gradiometr. Tento přístroj 

obsahuje dva magnetometry umístěné blízko sebe tak, aby mezi nimi bylo možné určit gradient 

magnetického pole. Tato metoda je obzvlášť vhodná pro detekci keramických trubek. Výstupem je 

mapa, na které jsou anomálie znázorněny izodynamami. Allred a kol. (2004) po uskutečnění vlastního 

experimentu hodnotí geomagnetický průzkum jako nevhodný pro lokalizaci drenáže, protože výsledné 

mapy nezobrazovaly žádné liniové struktury (Allred a kol. 2004). 

 

3.1.4 Elektromagnetická indukce 

Elektromagnetický průzkum probíhá za použití konduktoměru, který disponuje dvojicí cívek. Jedna 

vytváří elektromagnetické pole, částečně pronikající pod zemský povrch. Druhá cívka je přijímač měřící 

amplitudy podzemní a nadzemní části elektromagnetického pole. Na základě vzájemného porovnání 

nadzemního a podzemního pole jsou určena místa se zvýšenou elektrickou vodivostí. Příčinou zvýšené 

elektrické vodivosti mohou být faktory jako obsah jílu, salinita, vlhkost půdy nebo i zakopané 

předměty, například zakopané odvodňovací potrubí. Naměřené hodnoty vyjadřující elektrickou 

vodivost půdy se interpolují a ve formě izolinií zakreslí do mapy. Podle Allereda a kol. (2004) je metoda 

elektromagnetické indukce vhodná spíše pro posouzení půdních vlastností než pro vyhledávání drénů. 

(Allred a kol. 2004). 

 

3.1.5 Rezistivita 

Metoda vyhledávání drenáže založená na odporu půdy využívá dvojice do země zasazených elektrod. 

Mezi elektrodami je veden elektrický proud, jehož velikost a napětí je měřeno dalšími páry elektrod. 

Z naměřených hodnot a konfigurace elektrod je vypočítána hodnota zemního odporu. Pokud je 

výsledná hodnota anomální, může indikovat zakopané objekty, například drenážní potrubí. Vodným 

výstupem je opět izoliniová mapa. Výsledné mapy po praktické aplikaci této metody nevykazovaly 

znaky liniových struktur. (Allred a kol. 2004). 

 

3.1.6 Telestézická indikace 

Telestézie (známá i jako „proutkaření“) se zabývá zjišťováním smyslům nedostupných údajů mimo jiné 

i o vodních zdrojích. Telestéti jsou osoby nadané schopností uvádět v pohyb indikátor ke zjišťování 
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vzdálených, či zrakem nepozorovatelných anomálií. Samotné nadání telestétů musí být podpořeno 

znalostmi oboru, informovanosti o problematice a vyrovnaným fyzickým i psychickým stavem (Stübiger 

1986?). Telestézická indikace byla za účelem vymezení průběhu svodných drénů vyzkoušena řešiteli 

projektu QJ1220052 ve spolupráci s Českou psychoenergetickou společností. Průzkum byl 

komplikovaný složitou geologickou stavbou ve zkoumané lokalitě, ale i tak je metoda hodnocena slibně 

a nadále se testuje (Tlapáková 2014). 

 

3.2 Metody dálkového průzkumu 

Základní metodou monitorování odvodňovacích systémů je pořizování černobílých 

(panchromatických) a barevných (pravé barvy) snímků nebo snímků z blízké infračervené části spektra 

optickou kamerou. Obecně plátí, že pokud je drenážní systém viditelný na jednom druhu záznamu, tak 

je s různou intenzitou viditelný i na zbývajících typech. Černobílý snímek poskytuje vyšší kontrast 

indikované drenáže od okolí, ale pravé barvy umožňují zaznamenat více informací o objektech v okolí 

drenáže: stav vegetace, půdního povrchu, vodního toku apod. (Tlapáková, Kulhavý 2006). Studie 

pocházející z USA (např. Verma, Cooke, Wendte 1996) často doporučují mapování drenážních systémů 

na snímcích v nepravých barvách obsahující pásmo z blízké infračervené části spektra. Odrazivost 

záření v této části spektra (0,7 – 1,3 mm) je velmi citlivá na obsah vlhkosti. 

Existují i další metody dálkového průzkumu s teoretickým potenciálem, patří mezi ně termovizní 

snímkování, radiometrie a letecké laserové skenování. Při porovnání se standardními snímky se 

neprokázal výrazný informační přínos (Tlapáková a kol. 2013).  

Termovizní snímkování, metoda zaznamenávající tepelné záření povrchu ve vlnových délkách 4-

40µm (Bernard 2006), není vhodné pro praktickou identifikaci odvodňovacích systémů. „Prvním 

důvodem jsou vysoké nároky na speciální snímací techniku, druhým důvodem malá úspěšnost nepřímé 

identifikace podpovrchových drénů. Dominantně se totiž na snímcích zobrazují linie pojezdů zemědělské 

techniky a místa aplikace hnojiv, méně pak studované lokální rozdíly vlhkosti, resp. teploty půdy nad 

drenážní rýhou“ (Tlapáková a kol. 2014, str. 10). 

Radiolokace může být účinná, ale mikrovlnné záření „zpravidla nedosahuje potřebných detekčních 

hloubek pro přímé zjišťování a spolehlivou evidenci drenážního zatrubnění či souvisejícího 

odvodňovacího efektu v celém půdním profilu“, pozemní verze této technologie je účinnější (Tlapáková 

a kol. 2014, str. 9). Dalšími nevýhodami je obtížné zpracování a interpretace radarového záznamu, 

který obvykle obsahuje veliké procento šumu a interferencí. Mikrovlnné záření pohlcují dešťové kapky 

a sněhové vločky, ale měření může probíhat v noci, protože radar je přijímačem i zdrojem záření 

(Bernard 2006).  
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Ani moderní letecké laserové skenování, jehož výstupem jsou 3D data snímaného povrchu, 

neposkytuje vhodnější podklady pro určení polohy drenážního systému. Výzkum Tlapákové a kol. 

(2013, s. 162) zaznamenal „jen dílčí indikace na plochách trvalých travních porostů“. 

 

3.2.1 Nosiče dálkového průzkumu 

Dálkový průzkum zaměřený na zdokumentování přesné struktury drenážního systému obvykle využívá 

leteckých nosičů. V současnosti se přechází od pilotovaných letadel na bezpilotní letecké prostředky 

(UAV), které nabízí mnoho výhod. Jejich provoz je výrazně levnější, snáze se s nimi manipuluje, jsou 

flexibilní v možnostech nasazení do akce, odolné proti mrholení a prachu, lze s nimi přistávat na špatně 

přístupných místech, pořizovat snímky ve vysokém rozlišení a umožňují kontrolu pořízených snímků do 

pěti minut od přistání přímo v terénu (Tlapáková, Karas 2014). Je možné i použití vrtulníků, balónů 

nebo stožárů (Tlapáková a kol. 2014). Pro optimalizaci termínů snímkování je užitečná metoda online 

monitoringu, která využívá IP (síťových) kamer umístěných na stožárech ve výšce 7 m od povrchu 

terénu, zprostředkovávajících kontinuální sledování území v šikmém úhlu (Tlapáková 2014). 

 

3.2.2 Indikátory 

Existuje široké spektrum indikátorů, které umožňují určit polohu podzemního potrubí. V zimních 

měsících ji lze zjistit monitorováním sněžné pokrývky, která by nad drénem měla odtát rychleji. Další 

způsob je sledování vlhkosti půdy. Během několika dnů po vydatných deštích vyschne půda nad 

drénem rychleji než půda okolní. Rozmanité druhy indikace poskytuje vegetace. Z principu drenážního 

systému (vhodnější přísun vláhy, provzdušnění apod.) se rostlinám nad ním obecně daří lépe, což se 

projevuje větší výškou, vyšším obsahem chlorofylu, hustotou vegetace. Tento vliv drenáže je 

nejvýraznější po vyrašení, nebo po seči v případě luk. Při východu slunce by měl hustší porost více 

odrážet, z důvodu pokrytí větším množstvím rosy. Rostliny s hlubokými kořeny, jako je vojtěška, budou 

nad drény výrazně vyšší, a to především v období nedostatku vláhy. Například sója by měla kvést až o 

týden dříve. Na jiné plodiny má drenáž opačný vliv. Ječmenu se bude dařit hůře, protože preferuje 

kompaktní půdu (Ruark a kol. 2009). V praxi se využívají především dva principy, pedoindikační 

založený na heterogenitě vlhkosti půdy a fytoindikační vycházející z různorodosti ve vitálnosti 

vegetace. Jejich srovnání je znázorněno na obr. 2.  
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Obr. 2: Vizuální projev drenáží na leteckém snímku a) holé půdy a b) porostu obilovin 

Zdroj: Tlapáková a kol. 2014 

 

3.2.3 Pedoindikační princip 

Většina nepřímých metod detekce drenážních systémů je zaměřena na přímé stanovení intenzity 

povrchového zamokření půd (Tlapáková a kol. 2013). Základní myšlenka je taková, že části povrchu 

přímo nad drenážními rýhami by měly vysychat rychleji než zbytek povrchu. Vyschlé oblasti se na 

leteckých snímcích z důvodu vyšší odrazivosti jeví světlejšími odstíny (Zhang, Walters, Kovacs 2014). 

Tyto metody mají mnoho nevýhod. Snímkování může probíhat pouze ve dnech, jimž před 2-3 dny 

předcházel déšť, při kterém napršelo aspoň 2,54 centimetrů (Northcott, Verma, Cooke 2000, cit. 

v Thayn, Campbell, Deloriea 2012). Získané snímky jsou poměrně nepřesné. Podle Naze a kol. (2008) 

jsou vhodné pouze pro hrubý odhad rozsahu drenážního systému v kulturní krajině, ale na jejich 

základě není možné přesné určení struktury potrubí pod povrchem. Spektrální odezva drenáží je navíc 

zaměnitelná s jinými charakteristikami povrchu, což vede k falešné detekci drenáží. Zbytky plodin 

mohou zakrýt hledané projevy, především při snímkování v infračerveném pásmu, kde má půda 

podobný projev jako suchá vegetace. 

 

3.2.4 Fytoindikační princip 

Metodu založenou na fytoindikačním principu, nepřímém stanovení vodního režimu půdy 

prostřednictvím jejího vlivu na stav vegetace, se v Česku zabývá Tlapáková (2004, 2006, 2013, 2014). 

Předmětem snímkování je porost, který by měl na ploše drenážní rýhy růst z pravidla vitálněji než 

v jejím bezprostředním okolí. Tento princip je založený na prokázaném pozitivním působení (je popsán 

výše a na obr. 1) charakteristik zeminy v rýze, podpořených odvodňovacím prvkem na jejím dně, na 

vegetaci. „Vliv drenážní rýhy se na leteckých snímcích projevuje jako linie, často výrazně ohraničená“ 
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(Tlapáková, Kulhavý 2006, str. 1). Fytoindikační metoda je velmi efektivní, po zpracování měřičského 

snímku v GIS lze přesně identifikovat 75 – 95 % celkové plochy drenážního systému (Tlapáková a kol. 

2004). Je možné použít archivované měřičské snímky, ale optimálně by mělo být provedeno 

přizpůsobené snímkování v měřítku 1:5 000 až 1:15 000 (Tlapáková, Kulhavý 2009). Metoda je rovněž 

omezena řadou kritérií. Snímkování musí být uskutečněno během vegetačního období. Rozlišení 

snímku je omezeno maximální velikost pixelu, která by neměla přesáhnout 0,5 m. Předpokladem 

výstavby drenážního systému je výkopová metoda. Vegetace by ideálně měla být v raném stádiu růstu 

nebo v případě travnatých porostů po seči. Na snímcích jsou identifikovatelné pouze funkční drenážní 

systémy, z čehož vyplývá, že distanční metody lze využít pro plošnou kategorizaci funkčnosti 

drenážních systémů (Tlapáková, Kulhavý 2006). 

 

3.3 Automatizace identifikace drenážních linií 

Optimálním řešením zpracování snímků je automatizace celého procesu. Takový postup by vyžadoval 

minimální zapojení uživatele, který by pouze nahrál snímky do geoinformačního systému a nastavil 

základní parametry. V GIS by prošli sérií nástrojů a výstupem by byla vektorová vrstva znázorňující 

strukturu drenážního systému. Touto problematikou se zabývali Naz a Bowling (2008) a popisují polo-

automatizovanou metodu, která se skládá z řetězce nástrojů, v mezikrocích vyžadující zásahy uživatele. 

Naz a Bowling (2008) tuto metodu aplikovali na velké území a z důvodu úspory času při výpočtech 

v následujících krocích vytvořili soustavu minimálních nároků, které by měla splňovat potencionálně 

vysoušená oblast. Dále byla zpracována pouze špatně odvodněná orná půda se sklonem pod 6 %. 

Prvním krokem při transformaci snímku na vektorové linie je přepočítání snímků směrovým filtrem. 

Autoři doporučují použití horizontálního i vertikálního, protože každý potlačuje vzory ve směru 

druhého filtru, ale diagonální směry se zvýrazní. Výstupy z obou se budou následně zpracovávat zvlášť 

a po získání vektorových vrstev se spojí. Nejvhodnější velikostí filtrovacího okna se ukázal být čtverec 

se stranou 7 pixelů, tak se  hrany dostatečně zvýraznily, ale zároveň nedošlo k jejich výraznému 

rozmazání a posunutí. 

Následuje klasifikace filtrovaného snímku. Jejím cílem je získat rastrovou vrstvu, která obsahuje 

pouze dvě hodnoty, jednu symbolizující výskyt linie drénu a druhou její absenci. Naz a Bowning (2008) 

doporučují řízenou klasifikaci, která vyžaduje manuální sestavení klíče původních hodnot asociovaných 

s výslednými kategoriemi. Klasifikace je založená na rozřazování pixelů do skupin dle charakteristik 

jejich spektrálních hodnot, proto mohou být mezi hodnotami popisující přítomnost linie drenáže 

zahrnuty i jiné nežádoucí liniové prvky s podobnými spektrálními vlastnostmi. 

Problémy s nesprávným přiřazením pixelů lze částečně vyřešit v post-klasifikačními nástroji, které 

jsou založené na analýze okolí, lze je použit pro odstranění šumu malý ploch pixelů na základě okolních 
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pixelů. Tyto nástroje také vyžadují nastavení velikosti filtrovacího okna, čím větší je jeho rozměr, tím 

větší plochy pixelů přepočítá. Naz a Bowling (2008) použili tři na sebe navazující nástroje. Clump 

analysis vyhledá malé izolované skupiny pixelů a propojí do větších celků. Sieve analysis následně 

odstraní zbylé izolované skupinky pixelu. Majority analysis nakonec přiřadí vzniklé pixely s neznámou 

hodnotou do skupiny na základě převládajících hodnot v jejich okolí. 

Post-klasifikace neodstraní větší mezery v liniích, které pravděpodobně vzniknou.  Tento problém 

lze vyřešit Houghovou transfosmací, která „může být použita k získání konkrétních tvarů, jako linie, 

kruhy a elipsy v obraze“ (Illingworth, Kittler 1998, cit. v Naz a Bowling 2008), a to bez mezer.  

Nepřerušované linie tvořené stejnou hodnotou v rastrovém souboru jsou následně převedeny na 

vektory. Naz a Bowning ji provedli v prostředí ArcScan, součásti softwaru ArcMap od společnosti ESRI, 

které nabízí vhodné nástroje pro potřebnou konverzi. Po převodu nedojde k dokonalému propojení 

linií, což lze částečně napravit nastavením parametru zmenšení mezer ve vektorizačním nástroji. 

Posledním krokem je automatické odstranění chybných linií a již zmíněné spojení vektorových 

vrstev vzniklých z horizontálně a vertikálně filtrovaných snímků (Naz, Ale, Bowling 2008). 

Andrade (2013) se pokusila o navržení postupu, který by byl automatizovanější a aplikovatelný na 

větší území. Zásadními rozdíly v této metodě je vynechání kroků se směrovými filtry a Houghovou 

transformací, která je vhodnější pro menší území. Nejdříve se provede neřízená klasifikace, která 

naměřená data rozdělí do dvaceti tříd, ty byly manuálně seskupeny do dvou skupin, jedna opět 

symbolizuje polohu drenážních linií a druhá jejich nepřítomnost. Tato vrstva byla zbavena šumu 

(způsobeného malými plochami pixelů jedné hodnoty) nízkofrekvenčním filtrem, místo trojice post-

klasifikačních nástrojů použitých Nazem a Bowningem (2008). Poslední krok je stejný, vektorizace 

v softwaru ESRI.  
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4 METODIKA 

4.1 Modelové území 

Základní prioritou během plánování této práce bylo získání specializovaných snímků zachycujících 

pedo- a fytoindikaci podpovrchových drenáží. Modelové území jim bylo podřízeno. Původní záměr, 

zapůjčení dat území Býkovice (obec Struhařov) od Státního pozemkového úřadu, byl změněn. Data 

použitá v této práci poskytl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., na němž byla i volba 

modelového území. VÚMOP lokalitu preferuje pro vlastní výzkumnou činnost z důvodu spolupráce s 

místním Zemědělským družstvem vlastníků Mrákotín (Tlapáková 2014). Je důležité, že se pro modelové 

území dochovala dobová projektová dokumentace.  

Administrativně se nachází v okresu Chrudim, z větší části na severozápadě území obce Mrákotín. 

Oblast je rovinatá, z hlediska srážek proto nehraje roli expozice. Půda je slabě skeletovitá, hluboká a 

typově se řadí mezi pseudogleje, které vznikají v místech, kde se střídají periody zaplavení a vysušení 

(Geoportál sowac gis). Pěstují se zde obiloviny (pšenice, ječmen a kukuřice), řepka a část území pokrývá 

i louka (Tlapáková 2014). Většina území zachyceného na snímcích, přibližně 5,2 km2, pokrývá orná půda 

a protékají zde i dva potoky, do nichž ústí svodné potrubí drenážních systémů. 

 

4.2 Data 

Všechna použitá data jsou zapůjčena od Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., jejich 

předání bylo zprostředkováno Katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie na Fakultě 

přírodovědecké Karlovy univerzity v Praze. Data byla pořízena v rámci řešení projektu QJ1220052 

Využití dálkového průzkumu Země pro identifikaci a vymezení funkcí drenážních systémů. 

Poskytovatelem projektu je NAZV a řešení probíhá od roku 2012 a bude končit v roce 2016. Data 

zahrnují čtyři prostorově navazující ortofota v pravých barvách (RGB), stejný počet barevných 

infračervených (CIR) ortofot totožného území, dva snímky v pravých barvách pořízené z UAV, tři 

oskenované plány z dobové projektové dokumentace a video pořízené termovizí. 

Všechna ortofota byla pořízena pilotovaným letadlem 17. 9. 2014. RGB ortofota jsou 8-bitová, 

minimální hodnota je 0 a maximální 255, a ve formátu TIFF. Všechny mají stejnou velikost 12500 na 

10000 pixelů a velmi vysoké rozlišení 0,1 m. CIR (barevné infračervené) ortofota mají stejné specifikace, 

jen místo modrého spektrálního pásma obsahují blízké infračervené.  

Snímky pořízené křídlovým UAV byly nasnímány 12. 6. 2013 a 31. 3. 2014, dle programu ArcMap 

jsou 16-bitová, ale také obsahují jen hodnoty od 0 do 255, ve formátu GRID Stack 7.x. Oba pokrývají 

přibližně stejné území, ale po obvodu je každý jinak oříznutý do tvaru složitého polygonu. Velikost 

snímku z roku 2013 je 14043 na 12153 pixelů a má velmi vysoké rozlišení, přibližně 0,13 m. Snímek 
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z roku 2014 má lehce horší rozlišení (cca 0,19 m) a skládá se z 9652 sloupců a 8353 řádků. Rozlišení 

obou snímků, je pro identifikaci drenážních systému víc než dostačující.  Ke každému snímku v pravých 

barvách jsou přidány i snímky z modré, zelené a červené části spektra, celkem šest snímků ve formátu 

GRID. 

Digitalizovaná projektová dokumentace se skládá ze tří listů. Dva plány mají stejného autora a 

symbologii (projektované potrubí je červeně, vodní toky modře, lesy šedě a cesty žlutě). Třetí je méně 

přehledný, chybí v něm barevné zakreslení cest a vodních toků, což výrazně komplikuje orientaci, ale 

jako jediný je správně georeferencovaný. V dokumentaci jsou zakresleny všechny technické údaje 

tykající se stavby systému, např. průměry potrubí, vzdálenosti mezi liniemi drénů, nákres propustku i 

administrativní informace o investorovi, projektantovi, roku výstavby apod.  

Video pořízené termovizí uchycenou na copterové UAV v několika desítkách metrů nad zemí také 

zachycuje část území z ortofot. Velikost videa je 320 na 240 pixelů a rozlišení je proměnlivé v závislosti 

na výšce a úhlu kamery, ale řádově se pohybuje kolem 0,6 m. Snímky zobrazují teplotu povrchu 

vyjádřenou barevnou škálou od nejstudenější tmavě modré přes zelenou po růžovou až bílou 

symbolizující nejteplejší místa. Teplota je ve stupních Celsia. Uživatelské rozhraní udává například 

teplotu bodu ve středu snímku, ale především i maximální a minimální teplotu, která se na konkrétním 

snímku vyskytuje. 

 

4.3 Základní úprava dat 

4.3.1 Ortofota 

RGB i CIR ortofota byla spojena do dvou celků, z důvodu praktičnosti s jejich dalším zpracováním. 

Použitým softwarem je ArcGIS 10.2 od společnosti ESRI, konkrétně v programu ArcMap. Ideálním 

nástrojem pro podobný úkol je Mosaic to New Raster, který se vypořádá i s rozdílným barevným tónem 

každého ze čtyř ortofot. 

Jelikož se na výsledných ortofotech projevuje výrazná pedoindikace podpovrchové drenáže jen na 

jednom pozemku, byl z důvodu zkrácení času budoucích výpočtů oříznut jedním ze základních nástrojů 

v ArcMap, Extract by Mask. Extrakce proběhla dle předem vytvořeného polygonu (v editoru nástrojem 

Create Features).  

V editoru bylo totožné území manuálně vektorizováno. Vytvořené liniové vektory budou využity 

pro kontrolu přesnosti výstupů práce. Část vektorů byla doplněna i dle pedoindikace na UAV snímku 

(2013). 

Na CIR ortofotu je na malém území zřetelný i projev fytoindikace, který byl také extrahován ze 

totožnou metodou. 
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4.3.2 Projektová dokumentace 

Přesnost projektové dokumentace lze v geoinformačním systému posoudit, pouze pokud je umístěna 

do souřadnicového systému a na území, které odpovídá realitě. Dva ze tří obdržených plánů nebyly 

správně georeferencované. Jeden ze špatně georeferencovaných plánu není potřebný, protože 

nepokrývá území s indikací drenáže. Projektový plán pozemku Amerika byl georeferencovaný v ArcMap 

v modulu Georeferencing, který transformuje rastr na základě vlícovacích bodů. Tyto body obsahují 

snímkové souřadnice zdrojového snímku a zeměpisné souřadnice cílového souřadnicového systému. 

V Georeferencing lze vytvořit vlícovací body pouhým kliknutím na bod v rastru, který není 

georeferencovaný a následně na shodný bod ve vrstvě, která je zařazena do požadovaného 

souřadnicového systému. Projektové plány neobsahují souřadnice ani souřadnicovou síť, a proto byla 

poloha vlícovacích bodů vybraná na základě prvků, které jsou zakresleny v plánech a zároveň je lze 

nalézt na Základní mapě České republiky 1 : 10 000 (ZM 10) nebo Ortofotu ČUZK, jejichž WMS služba 

v S-JTSK byla použita. Vlícovací body byly umístěny například na pramen vodního toku, soutok vodních 

toků nebo cestu (polohopis viz příloha 1). Tento způsob není přesný (odchylky transformace viz příloha 

1), střední kvadratická chyba transformace je 4,8 m. V projektové dokumentaci se vyskytuje limitovaný 

počet prvků, které mohou být spárovány s WMS ZM 10 i Ortofotem ČUZK. Plán Amerika byl 

transformován na základě pěti vlícovacích bodů, takový počet je dostačující pro výpočet afinní (první 

polynomická) transformace. Tato transformace umožňuje posunutí, rotaci a změnu měřítka rastru. 

Přímky zůstávají rovnoběžné (ESRI 2015). 

Linie drenážních systémů na plánech projektové dokumentace byly manuálně vektorizovány kvůli 

zjednodušení manipulace s daty, urychlení vykreslování v geoinformačních systémech a zvýšení 

přehlednosti při porovnávání s projevy drenáží na snímcích. Vektorizace byla provedena v editoru 

ArcMap.  

 

4.3.3 Termovize 

Videozáznam z termovize není možné načíst v GIS pro srovnání projevu drenáží s ostatními daty, proto 

z něj musely být získány jednotlivé snímky. Takovou možnost poskytuje jednoduchý freeware program 

ImageGrab 5.0.6., video v něm lze prohlédnout snímek po snímku a libovolně je exportovat v různých 

obrazových formátech. Všechny vybrané snímky musely mít rozdíl v maximální a minimální teplotě jen 

pár jednotek stupňů, aby je bylo možné bez dodatečných úprav seskupit do jednoho celku. Dalším 

požadavkem je, aby snímky tvořily souvislý pás. Exportováno jich bylo celkem šest ve formátu TIFF. Po 

nahrání do ArcMap bylo dalším krokem georeferencování. Postup se podobá transformaci projektové 

dokumentace. Jediným rozdílem byl výběr vlícovacích bodů a použití RGB ortofota a snímku z UAV 

(2013) jako referenční vrstvy. Termovizní snímky pochopitelně neobsahovaly souřadnice, ale výběr 
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vlícovacích bodů byl složitější, protože musely být dohledatelné na pseudobarevných snímcích 

zachycujících termální záření a zároveň na snímcích z viditelné části spektra v pravých barvách. Pro 

georeferencování prvního snímku byl použit pramen vodního toku, který je výrazně chladnější než 

okolí, stejně jako koruny stromů. Na ostatních snímcích, které obklopují nezpevněnou cestu, byly jako 

vlícovací body voleny především stromy, tůně ve vodním toku, ale z důvodu rovnoměrnějšího 

rozprostření bodů po snímku, musely být umístěny i do prostoru pole pokrytého holou ornou půdou 

(viz přílohy 2-7). Plocha orné půdy postrádá časově stálé jasně identifikovatelné body. Proto byly 

zvoleny nejvýraznější tepelné skvrny vyskytující se na navazujícím, již georeferencovaném termovizním 

snímku. Na každém z šesti snímku byly zvoleny čtyři vlícovací body a uplatnila se opět afinní 

transformace. Kvůli popsaným komplikacím a zdroji snímků není přesnost výsledných 

georeferencovaných snímků ideální, ale dle výsledků transformace je velikost odchylek větší než 0,5 m 

jen v jednom případu (viz přílohy 2-7). 

 

4.3 Identifikace podpovrchových drenáží  

4.3.1 Projev drenáže na neupravených snímcích 

Obdržené snímky dokumentují pedoindikaci i fytoindikaci. Jejich identifikaci výrazně ulehčí typická 

stromovitá struktura, v níž byly systémy odvodnění projektovány.  

 

4.3.1.2 Fytoindikace 

V případě, že je odvodněné území pokryto vegetací, měly by přítomnost drénu indikovat vitálnější 

rostliny, což je nepřímý důsledek odlišné struktury půdy v rýze a potrubí na jejím dně (Tlapáková a kol. 

2014). Z hlediska spektrálního chování je důležité, že zdravější porost nad drény je hustší a obsahuje 

více barviv. Větší hustota se projeví v blízkém infračerveném pásmu, které je typické vysokou 

odrazivostí buněčných struktur. Vegetace nad drenáží proto odráží více infračerveného záření. Větší 

množství barviv způsobí výraznější pohlcení v modrém (chlorofyl) a červeném (karoteny) pásmu (Kolář 

1990). Barevná syntéza pásem v pravých barvách zobrazí odvodněné linie sytější zelenou. 

 

4.3.2.2 Pedoindikace 

Pokud bude nad drenážními systémy holá půda a snímkování proběhlo ve vhodném termínu (cca 3 

dny) po výrazné srážce, měla by být vyschlá půda nad nimi odlišitelná světlejším zbarvením od okolní 

vlhké půdy (Thayn, Campbell, Deloriea 2012). Vyschlá půda se ve viditelné části spektra jeví světleji než 

vlhká, protože odráží více záření (viz obr. 3). Tento princip by měl mít výraznější projev na CIR 
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ortofotech, z důvodu zastoupení pásma z blízké infračervené části spektra, v němž je výraznější rozdíl 

mezi odrazivostí vlhké a suché půdy než modrém, zeleném i červeném pásmu (viz obr. 3).  

 

 

Obr. 3: Obecný průběh spektrální odrazivosti vody (1), vegetace (2), suché půdy (3), vlhké půdy (4) 

Zdroj: Kolář a kol. 1997 

 

4.3.2.3 Termovize 

Měření termovizí je také přímo závislé na povrchové vlhkosti půdy a mělo by se plánovat stejně jako 

snímkování ve viditelné a blízké infračervené části spektra. Odlišnosti tepelného vyzařování jsou 

založené na rozdílných vlastnostech vzduchu, obsaženého v suché půdě, a vody, zaujímající místo 

vzduchu ve vlhké půdě. Voda má zásadní vliv na půdní oteplování a ochlazování. Teplota vody se mění 

pomaleji než teplota vzduchu nebo pevných složek půdy. Naměřené teploty se výrazně mění v průběhu 

dne, což dokumentuje graf na obr. 4. V odpoledních hodinách je teplota suché půdy vyšší, protože 

zahřátí vody vyžaduje více energie. Vlhká půda se během dne ochlazuje vypařováním vody a 

spotřebováním latentního tepla. V noci by měl být projev na termovizních snímcích zcela opačný, 

protože voda má větší schopnost zadržovat teplo a ochladí se pomaleji než vzduch (Abdel-Hady, Abdel-

Hafez, Karbs 1970). Měření dostupných snímků termovizí bylo provedeno ve dne, kdy má suchá půda 

(indikující drenáž) vyšší teplotu a měla by se na snímcích projevit teplejšími barvami. 
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Obr. 4: Graf teploty vody a půdy v závislosti na denní době 

Zdroj: Short 1998, vlastní tvorba 

 

4.3.2 Zvýraznění drenážních linií 

Geoinformační systémy nabízejí širokou škálu nástrojů, kterými je možné zvýraznit linie indikovaného 

drenážního systému. Cílem následujícího řetězce nástrojů je získání binárního rastru, jedna hodnota 

udávající polohu drenáže a druhá zahrnující ostatní části povrchu. Postup je částečně inspirovaný 

Nazem a Bowningem (2008), kteří binární rastr dále transformovali do vektorového formátu dat. 

Nástroje jsou aplikovány na oříznuté RGB ortofoto, zobrazující ornou půdu s pedoindikací drenáže.  

Dále jsou prozkoumány jiné možnosti zvýraznění projevů drenážních systému na snímcích, 

konkrétně Laplaceův filtr a vegetační index NDVI. 

 

4.3.2.1 Filtrování obrazu 

Před samotným filtrováním bylo ortofoto převzorkováno nástrojem Resample v ArcMap a jeho 

rozlišení bylo sníženo na 0,5 m. Důvodem je značné urychlení výpočtů a snížení šumu, které by se 

projevilo v následujících krocích. 

Pro výraznění barevného přechodu mezi vlhkou a suchou půdou jsou vhodné vysokofrekvenční 

filtry. Nazývají se také detektory hran, protože vyhlazují oblasti s homogenní hodnotou pixelů a 

vytvářejí ostré přechody mezi skupinami pixelů s výrazněji odlišnou hodnotou (Pouncey, Swanson, Hart 

1999, cit. v Thompson 2010). Po vzoru Naze a Bowlinga (2008) byly zvoleny směrové filtry, které 

zvýrazňují hrany dle zvoleného směru. „Jejich algoritmus upraví jas pixelu na základě hodnot 

průměrného rozdílu hodnoty sousedících pixelů v závislosti na směru liniových prvků v obraze“ (Naz a 

Bowling 2008, str. 7). Obvykle se používají vertikální a horizontální algoritmy, ale vždy potlačují vzory 

v kolmém směru. Matice směrových filtrů navržené tak, že jejich středem ve zvoleném směru probíhá 

pás nulových koeficientů, na jedné jejich straně jsou kladné koeficienty a na druhé záporné. Po 

vizuálním prozkoumání zvoleného snímku byl zvolen diagonální filtr zvýrazňující především hrany ve 
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směru od SZ v JV. Linie v kolmém směru (JZ-SV) pokrývají nejmenší část území. Byl použit nástroj 

Convolutions nad Morphology Tool v programu EVNI 5.2. Důkladnému testování byla podrobena volba 

velikosti filtrovací matice. Nejlépe se osvědčila mřížka 13x13 pixelů. V případě menší velikosti by obraz 

v následujících krocích obsahoval příliš šumu. Jestliže by byla velikost mřížky větší, došlo by k přílišnému 

rozmazání obrazu a nepřesnostem.  

 

4.3.2.2 Neřízená klasifikace 

Snímek přepočítaný směrovým filtrem je vstupem neřízené klasifikace, což je „automatizovaný 

počítačový proces, který rozliší skupiny pixelů s podobnými spektrálními vlastnostmi“ a je užitečný pro 

vygenerování jednoduchých tříd v kontextu celého snímku (Pouncey, Swanson, Hart 1999, cit. 

v Thompson 2010, str. 31). Nástrojem IsoData Classification v ENVI 5.2 byly pixely snímku roztříděny 

do dvaceti tříd, kvůli větší míře kontroly nad rozlišením drenáže. Získaný jednopásmový rastr s dvaceti 

druhy hodnot byl manuálně roztříděn do dvou skupin, s drenáží (9 původních tříd) a bez drenáže (11 

původních tříd), nástrojem Raster Color Slices a exportován.  

 

4.3.2.3 Post-klasifikace 

Během neřízené klasifikace zpravidla dochází k špatnému zařazení některých pixelů. Binární rastr i přes 

použití velké mřížky směrového filtru obsahuje mnoho šumu tvořeného malými plochami pixelů. Tyto 

nežádoucí vlastnosti lze omezit post-klasifikačními nástroji, které jsou založené na analýze okolí pixelu, 

podobně jako směrový filtr (Naz, Bowling 2008). Post-klasifikace byla provedena sérií dvojice nástrojů 

Clump Classes a Majority/Minority Analysis v ENVI 5.2. Clump Classes spojuje blízké, stejně 

klasifikované plochy, což slouží k zacelení otvorů v prostoru drenážních linií a spojení nejednotných 

malých ploch v linii (EXELIS 2015). Mřížka operátoru byla nastavena na 5x5 pixelů. Navazující 

Majority/Minority Analysis vyhledá a překlasifikuje zbylé osamocené plošky dle okolní převládající třídy 

(EXELIS 2015). Přepočítáním obrazu operátorem 7x7 pixelů došlo k vymizení nejmenších plošek a 

vyhlazení linií drenáže. 

 

4.3.2.4 Laplaceův filtr 

Možnost zvýraznění linií drenáže přináší i vysokofrekvenční Laplaceův filtr, který umožňuje zvýraznění 

hran bez ohledu na jejich směr. Matici dominuje vysoká hodnota v jejím středu obklopena zápornými 

koeficienty a nulovými hodnotami v rozích (EXELIS 2015). Velikost filtrovací mřížky byla nastavena na 

17x17 pixelů, a to je nejvyšší síla filtru, která obraz neroztříští. 
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4.3.2.5 NDVI 

Z naměřených hodnot snímků zachycujících fytoindikaci lze vypočítat vegetační indexy, což jsou 

poměrové kanály, které jsou uzpůsobené chování vegetace v různých vlnových délkách. „Např. 

spektrální vlastnosti listu určuje v něm obsažená buněčná tekutina, celulóza, tuk, lignin a protein, cukr 

a olej, ale to vše je závislé na množství vody“ (Bernard 2006, str. 4). Kromě přítomnosti souvislého 

rostlinného pokryvu je předpokladem i dostupnost naměřených hodnot z blízkého infračerveného 

pásma, které je součástí téměř všech vzorců vegetačních indexů. Z dostupných dat tento předpoklad 

splňuje pouze CIR ortofoto, na němž je jedna oblast s méně výrazným projevem fytoindikace.  

NDVI (Normovaný rozdílový vegetační index) je nejrozšířenější vegetační index. Jeho použití je 

praktické v případech, kdy není pozorovatelná změna barvy, ale odlišnosti se projeví v infračervené 

části spektra, která reflektuje odrazivost buněčných struktur (Bernard 2006). Výpočet NDVI (vzorec viz 

obr. 5) proběhl v nástroji Band Math. 

Byly posouzeny možnosti i jiných vegetační indexů (např. GDVI, DVI, RVI), ale výsledek byl vždy 

velmi podobný. 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝑏𝑙í𝑧𝑘é 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎č𝑒𝑣𝑒𝑛é − č𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛é 𝑝á𝑠𝑚𝑜)

(𝑏𝑙í𝑧𝑘é 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎č𝑒𝑣𝑒𝑛é + č𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛é 𝑝á𝑠𝑚𝑜)
 

Obr. 5: Vzorec výpočtu NDVI 

Zdroj: EXELIS 2015, vlastní tvorba 

 

4.4 Srovnání snímků a projektové dokumentace 

Srovnání polohy drenážních linií na projektových plánech a indikaci skutečné polohy linií zachycené na 

snímcích proběhlo na základě vizuálního posouzení překryvu vektorizované vrstvy projektové 

dokumentace přes ortofoto a snímek z UAV. Vliv nepřesností způsobených georeferencováním na 

výsledné závěry lze omezit porovnáním dvou pozemků zachycených na rozdílných listech projektové 

dokumentace, jeden list pozemku Amerika je georeferencovaný autorem a druhý pozemek s názvem 

Bahna je georeferencovaný poskytovatelem dat VÚMOP. Případné nepřesnosti vzniklé vektorizací 

projektových plánů jsou pro tento účel naprosto zanedbatelné.  
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5 VÝSLEDKY 

Obrazová dokumentace v této části práce slouží jen pro hrubé nastínění výsledků. Mapy doplněné 

vektorizovanými pedoindikacemi ze zdrojových snímků pro kontrolu přesnosti, srovnání projektových 

plánů a pedoindikací i termovizní snímky lze nalézt v příloze. Území, na kterém bylo vypočítáno NDVI 

není pokryto projektovými plány a ani indikací drenáže z jiných snímků, přesnost proto nemohla být 

ověřena.  

 

5.1 Projev drenáže na neupravených snímcích 

5.1.1 Fytoindikace 

Části snímků pořízených UAV na obr. 6 dokumentují fytoindikační princip detekce drenáže. Oba snímky 

zobrazují stejné území v různých měsících. Vyskytují se na nich dvě části drenážního systému se 

stromovitou strukturou rozšiřující se ve směru odtoku. Na snímku  června 2013 je očekávaný projev, 

kdy rostliny přímo nad drény působí vizuálně vitálněji, ale nelze ho hodnotit jako výrazný. Jasněji jsou 

linie pozorovatelné na snímku z konce března 2013, ale projev fytoindikace překvapivě je opačný. 

Plodiny nad drény jsou suché nebo ani nevzešly a nejlépe se daří vegetaci mimo prostor drenážního 

systému. Přesný důvod není známý, ale jedním z vysvětlení může být to, že na poli vyrůstá plodina 

(např. ječmen), které nevyhovuje provzdušněná půda drenážního systému (Ruark a kol. 2009). Na 

snímku z roku 2013 se výrazně projevuje i pedoindikace.  

  

Obr. 6: Snímky fytoindikace pořízené UAV z června 2013 (vlevo) a března 2014 (vpravo) 

Zdroj: VÚMOP 

 

5.1.2 Pedoindikace 

Na obr. 7 jsou výřezy RGB i CIR ortofota s pedoindikací podpovrchové drenáže. Drenážní potrubí se 

nachází pod světlejšími (suchými) liniemi, které jsou ohraničeny místy tmavší (vlhčí) půdy. Projev 

drenáže je v RGB i CIR formě prakticky totožný, čímž se nepotvrzuje větší teoretický potenciál CIR 



5 Výsledky 

 
 

31 
 

snímků. Na základě zaznamenané pedoindikace lze určit polohu naprosté většiny linií drenážního 

systému sledovaného pozemku. Půda v CIR má modrozelenou barvu, protože odráží více záření 

v zelené (vyjádřeno modře) a červené (vyjádřeno zeleně) něž v blízké infračervené části spektra. 

  

Obr. 7: Pedoindikace na RGB (vlevo) a CIR (vpravo) ortofotu 

Zdroj: VÚMOP 

 

5.1.3 Termovize 

Indikace linií na termovizních snímcích (viz obr. 8) 

odpovídá předpokladům, protože linie drenážního 

systému jsou symbolizovány teplejšími barvami. 

Indikace drenáže je sice pozorovatelná, ale její 

celkový projev je velmi slabý. Některé linie jsou 

pouze naznačeny několika body, především v levé 

části obr. 8 (dva pásy diagonálních linií) a velká část 

není pozorovatelná vůbec, levá horní část obr. 8. 

Indikace drenáže se ztrácí v jiných prvcích povrchu, 

které se jeví jasněji, viz pravá dolní část obr. 8. 

Především to jsou dráhy pojezdu zemědělských 

vozidel, ale i jiné neznámé vlivy. Termovize se 

prakticky se nejeví jako vhodná metoda pro detekci 

podpovrchových systémů odvodnění. Termovize 

doplněná vektorizovanými liniemi pedoindikace je v 

příloze 11. 

 

Obr. 8: Pedoindikace na termovizních snímcích 
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Zdroj: VÚMOP, vlastní tvorba 

5.2 Zvýraznění drenážních linií 

5.2.1 Binární rastr 

Na obr. 9 je zobrazena část výsledného binárního rastru a dílčí výstupy, které vznikly při jeho tvorbě. 

Zajímavou částí je aplikace směrového filtru, který se sám o sobě prokázal jako vhodná metoda 

zvýraznění indikačních linií. Dokonce i diagonální linie (v levé dolní části druhého výřezu na obr. 9), 

které jsou téměř kolmé na směr použitého filtru, jsou pozorovatelné. Směrový filtr zvýraznil linie lépe 

než Laplaceův filtr (viz níže).  

Výsledný binární rastr zřetelně zobrazuje linie drenáže, které byly na původním snímku nejvíce 

kontrastní a vhodně orientované na směr filtru. Ostatní linie jsou často přerušované nebo se vzájemně 

prolínají. V binárním rastru se jako drenáž klasifikovaly i jiné nežádoucí vysokofrekvenční prvky snímku 

(např. pozůstatek louže v levém dolním rohu na obr. 9). Linie symbolizující drenáž mají větší tloušťku 

než indikační linie v RGB ortofotu, což je dáno sílou filtru. Alespoň mírného zúžení a narovnání se 

docílilo post-klasifikací. 

  

   

Obr. 9: Proces získání binárního rastru 

1. RGB ortofoto se sníženým rozlišením na 0,5 m, 2. diagonální směrový filtr, 3. neřízená klasifikace do 

dvaceti tříd, 4. vznik binárního rastru manuálním spojením klasifikovaných tříd, 5. konečná podoba po 

post-klasifikaci 

Zdroj: VÚMOP, vlastní tvorba 
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Porovnání binárního rastru s RGB ortofotem prokázalo mírný posun v poloze linií symbolizující výskyt 

drenáže. Jejich střed (osa) není společná se středem linií suché půdy, ale s hranou, která dělí vlhkou a 

suchou půdu. Tento posun vznikl během filtrování obrazu směrovým filtrem a nejedná se o chybné 

provedení, ale o obecnou vlastnost směrových filtrů. Binární rastr doplněný vektorizovanými liniemi 

pedoindikace v příloze 12. 

 

5.2.2 Laplaceův filtr 

Laplaceovým filtrem přepočítané RGB ortofoto na obr. 10 nepřináší výhody proti své původní podobě. 

Drenážní systém je z větší části dobře rozeznatelný. Především původně silně kontrastní linie jsou jasně 

ohraničené, ale linie, které se v neupraveném snímku lehce ztrácejí, jsou téměř neodlišitelné. Projev 

filtrovaného obrazu musí být celkově ohodnocen jako slabší.  Laplaceův filtr sice není závislý na směru 

vzorů, ale není použitelný jako mezikrok pro tvorbu binárního rastru, protože vnitřní části linie drenáže 

mají stejné hodnoty jako prostory mezi nimi a celkově je v obraze příliš šumu. Laplaceův filtr doplněný 

vektorizovanými liniemi pedoindikace je na přiloženém DVD v příloze 14. 

 

Obr. 10: Laplaceův filtr aplikovaný na RGB ortofoto 

Zdroj: VÚMOP, vlastní tvorba 

 

5.2.3 NDVI 

NDVI (viz obr. 11) se neosvědčil jako vhodná metoda zvýraznění projevu indikací drenážního systému. 

V obrázku lze nalézt znaky některých drenážních linií, ale jejich zřetelnost je výrazně horší než 

v původním CIR snímku, který je pro srovnání rovněž na obr. 11. Jen 2-3 drény se projevily v celé délce. 

Značná část drénů nejeví žádné známky změny NDVI oproti svému bezprostřednímu okolí, a proto 

nejsou pozorovatelné. Linie mají v souladu s předpokladem spíše vyšší (světlejší) hodnotu NDVI, která 
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symbolizuje zdravější vegetaci. Linie drenáže, které se ve výsledku projevily, mají hodnotu NDVI kolem 

0,25. Minimální hodnoty neklesají pod 0,1 a maximální se pohybuji nad hranicí 0,3. 

  

Obr. 11: NDVI (vlevo) a odpovídající území na CIR ortofotu (vpravo) 

Zdroj: VÚMOP, vlastní tvorba 

 

5.3 Srovnání snímků a projektové dokumentace 

Srovnání vektorizovaných linií (červeně) dobového plánu a snímku s pedoindikací skutečné polohy 

drenáže na obr. 12 dokládá, že provedení stavby se liší od plánů stavby. Některé linie vektorů velmi 

přesně kopírují linie pedoindikace, jiné mají stejnou délku, ale liší se svým úhlem k svodnému drénu, 

nebo jsou lehce posunuté. Nejvíce se odchylují dvě větve drenážního systému v levé části obr. 12, 

projektový plán zde byl pravděpodobně navržen nepřesně, protože by dle něj linie zasahovaly až do 

cesty, která zde byla už v době stavby. Tyto dvě větve jsou ve skutečnosti vzdálené až 30 m od své 

projektované polohy.  

 

Obr. 12: Pozemek Bahna, snímek z UAV (2013) doplněný vektorizovaným projektovým plánem 

Zdroj: VÚMOP, vlastní tvorba 
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Na obr. 13 je srovnání pedoindikace jiného drenážního systému s projektovým plánem, který se 

nachází na ploše sousedního pole. Žádná část projektové dokumentace se neodchyluje tak výrazně 

jako na obr. 12, ale většina vektorových linií nekopíruje pedoindikaci na snímku. Opět se liší úhel 

sběrných drénů na svodné nebo jsou posunuty až o 5 m (průměrná vzdálenost linií drénů je cca 10 m). 

Poloha svodných drénů je na snímku a plánech téměř totožná. Není jasné, jestli má na odlišnosti větší 

vliv nepřesné georeferencovaní projektového plánu nebo odlišnost projektových plánů od 

stavavebního provedení. 

I přes nepřesně georeferencované projektové plány lze na základě vizuálního srovnání tvrdit, že 

projektové plány neodpovídají skutečnému provedení staveb drenážních systémů.  

RGB ortofoto doplněné vektorizovanými liniemi projektových plánů je v příloze 8. 

 

Obr. 13: Pozemek Amerika, RGB orofoto doplněné vektorizovaným projektovým plánem 

Zdroj: VÚMOP, vlastní tvorba 
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6 DISKUZE 

Hlavními cíli práce je identifikovat a zvýraznit projev podpovrchových drenážních systémů na leteckých 

snímcích a srovnat ho s projektovou dokumentací.  

Identifikace proběhla na základě pedo- a fytoindikací drenáže pozorovatelných na povrchu. 

Pozorovaný projev fytoindikace (viz obr. 6) se shodoval s Tlapákovou a Kulhavým (2006). Obvyklým 

projevem fytoindikace je sytě zeleně zbarvená vegetace nad drény. Pozorovaný slabší projev lze 

vysvětlit pokročilým stádiem růstu rostliny, kdy je vliv drenážní rýhy menší než během počátečních 

stádiích růstu v průběhu jara. Byl pozorovaný i opačný projev (světlejší linie). Tlapáková s Kulhavým 

(2006) nabízí hypotézy vysvětlující tento neočekávaný jev. Vegetace nemusí být zapojena a stále 

převažuje pedoindikace nebo dané rostlině více vyhovuje prostředí mimo drén, například může být 

hydrofilní. Tyto hypotézy se podobají vysvětlením, které byly nabídnuty v části výsledky.  

Zaznamenaný projev pedoindikace (světlejší projev odvodněných linií) se rovněž shoduje 

s literaturou, např. Tlapáková a kol. 2014, Thompson 2010.  

Dle dostupných snímků je pedoindikace spolehlivější než fytoindikace, protože zachycuje úplnější 

drenážní systém, ale linie fytoindikace jsou užší a umožňují přesnější určení polohy drénu. Směrodatné 

srovnání obou způsobů indikace by vyžadovalo výrazně větší množství snímků z různých lokací. Takto 

lze pouze tvrdit, že oba způsoby mají své výhody a nevýhody. Zahraniční zdroje se častěji věnují 

pedoindikaci (Thompson 2010), (Northcott, Verma, Cooke 2000), (Naz, Bowling 2008). Tlapáková a kol. 

(2004) upřednostňují fytoindikaci, která se často projeví výrazným ohraničením drénů. Pedoindikace 

je spolu s vlhkostí závislá na dalších vlastnostech půd, které negativně ovlivňují schopnost správného 

vymezení vlhkostních diferenciací na povrchu.  

Projev pedoindikace drenáže na dostupných CIR a RGB ortofotech je hodnocen jako stejný. 

V zahraniční literatuře se doporučují především CIR snímky, protože mají vyšší kontrast, který 

umožňuje lepší vymezení drénů (Northcott, Verma, Cooke 2000), (Verma, Cooke, Wendte 1996). 

Tlapáková a Kulhavý (2006) uvádí, že pokud je drenážní systém viditelný RGB, tak je viditelný i na CIR 

a opačně. Doporučují RGB, protože podává komplexnější výpovědní hodnotu o stavu povrchu. 

Dle Tlapákové a kol. (2013) má termovize poměrně malou úspěšnost nepřímé identifikace 

podpovrchových drénů a nebyl prokázán přínos této metody ve srovnání s ostatními (levnějšími) 

metodami snímkování. Tlapáková a kol. (2014, str. 10) dále uvádí, že se na termovizních snímcích 

„dominantně zobrazují linie pojezdů zemědělské techniky a místa aplikace hnojiv, méně pak studované 

lokální rozdíly vlhkosti, resp. teploty půdy nad drenážní rýhou“. Tyto poznatky přesně odpovídají 

zjištěním získaných analýzou termovizních snímků v této bakalářské práci.  
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V části práce zabývající se zvýrazněním indikačního projevu drénů byl zhodnocen přínos Laplaceova 

filtru a NDVI.  

V literatuře nebyla nalezena zmínka o použití Laplaceova filtru za účelem zvýraznění indikace 

drenáže. V této práci je zařazen jako doplňkový experiment autora. Laplaceův filtr nelze pro daný účel 

označit za nevhodnou metodu, ale není potřeba ji dále rozvíjet. 

NDVI se v této práci prokázal jako nevhodný prostředek pro zvýraznění drenáže. Tlapáková (2014) 

dospěla k podobnému závěru. Uvádí, že projev drenážního systému byl na snímku NDVI vždy horší než 

na zdrojovém snímku.  

Nejpodstatnějším výstupem této práce je binární rastr, který byl navržen tak, aby byl předstupněm 

pro automatickou vektorizaci. Binární rastr odlišil povrchovou indikaci drenáže od okolí, ale přináší i 

problémy, konkrétně špatné zařazení některých pixelů, sníženou přesnost, šum tvořený malými 

plochami pixelů a přerušované linie. Do kategorie drenáže byly zařazeny i pixely, které do ní nepatří, 

což je způsobeno použitím směrového filtru, který zvýraznil i nežádoucí hrany (např. remíz). Tuto 

komplikaci by bylo možné limitovat odmaskováním (odstraněním) největších problematických částí ze 

zdrojového snímku. Přesnost výsledných linií je otázkou kompromisu s intenzitou nežádoucího šumu. 

Zásadní je opět směrový filtr, pokud bude jeho síla nižší, dojde i k menšímu posunu linií, ale zároveň se 

výrazně zvýší šum, který znemožní kvalitní transformaci do vektorového formátu. Malé plochy pixelů 

by bylo možné částečně propojit a zbytek odstranit post-klasifikačními nástroji. Výrazné propojení 

plošek by opět snížilo přesnost a výrazné omezení šumu by odstranilo i potřebné části drenáže. V této 

práci byl dán důraz na co možná nejjasnější projev linií a potlačení šumu i za cenu menší přesnosti a 

větší tloušťky výsledných linií. I přes tuto snahu jsou linie přerušované.  Jako metodu, která by byla 

schopná linie propojit, doporučují Naz a Bowling (2008) Houghovu transformaci. Přes všechny použité 

metody při tvorbě binárního rastru je určujícím faktorem především kvalita odlišení indikace drenáže 

od okolí na zdrojovém snímku. 

 

Srovnání plánů projektové dokumentace a pedoindikace drénů prokázal, že projektová 

dokumentace neodpovídá skutečnosti. Kulhavý a Čmelík (2004) mají stejnou zkušenost a uvádějí, že 

provedení stavby není identické s projektovou dokumentací.  

 

Přesnost výstupů této práce není vhodné hodnotit klasickými metodami, protože záleží především 

na směru a délce, které tyto metody nereflektují. Na základě zjištění o projektových plánech a 

neexistující možnosti jejich přesného georeferencování byl plán validovat výstupy právě jimi, nahrazen. 

Jako metoda validace výsledků bylo použito jejich srovnání s vektorizovanými liniemi geoindikace. 

Takový postup není dokonalý, protože geoindikace na RGB ortofotu, z něhož vektorové linie vycházejí, 
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je často nevýrazná a vektorizované linie jsou i více než tři metry široké. I přes tyto nevýhody to je 

nejvhodnější dostupná metoda. 

Šetření v trénu nebylo uskutečněno. Autor během řešení práce dospěl k závěru, že bez 

nedostupných specializovaných zařízení pozemního průzkumu by šetření neposkytlo výhody proti 

samotným leteckým snímkům a projektové dokumentaci. Přímé pozorování indikací drenáže 

průchodem terénu by bylo pro pozorování indikace velmi nepraktické. Takový postup by byl vhodný 

jen pro odhalení nadzemních částí drenážního systému (Tlapáková a kol. 2013), což by nebylo přínosné 

pro ověření přesnosti výstupů této práce.
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7 ZÁVĚR 

Hlavním tématem bakalářské práce byly možnosti detekce podpovrchových drenáží z optických dat 

DPZ. V teoretické části byl rozebrán vliv podpovrchových systémů odvodnění na prostředí, důvody a 

metody pro jejich detekci.  Praktická část se zabývala řešením cílů práce stanovených v úvodu. Cíle 

práce byly v rámci možností splněny. 

Na získaných snímcích se podařilo identifikovat polohu podpovrchové drenáže. Identifikace byla 

možná na základě indikací pozorovaných na povrchu, které vycházejí z funkce drenáže. Na povrchu 

porostlém vegetací bylo využito fytoindikace pozorovatelné na RGB a CIR snímcích. Na holé orné půdě 

byla pozorována pedoindikace, která byla pozorována na RGB, CIR a termovizních snímcích. Termovizní 

snímky se jako jediné neosvědčily. Indikační projev byl vysvětlen v teoretické a metodické části.  

S cílem zvýraznit projevy drenáže byl na snímky aplikován řetězec nástrojů tvořený směrovým 

filtrem, neřízenou klasifikací a post-klasifikačními nástroji. Výsledkem je binární rastr vyjadřující, kde 

se nachází podpovrchová drenáž a kde ne. Binárním rastr projev zvýraznil, ale přináší i problémy, které 

snižují přesnost určení polohy drenáže. Teoretický potenciál měl i Laplaceův filtr a NDVI, ale jejich 

výstup spíše znesnadnil identifikaci drenáže v porovnání s původními snímky.  

Na základě srovnání plánů projektové dokumentace a snímků s indikací drenáže bylo zjištěno, že 

plány neodpovídají skutečnému provedení staveb. 

Vzhledem k úzkému zaměření práce je potencionální využití výsledků a poznatků v praxi omezené 

na subjekty, které mají zájem na lokalizaci přesné polohy či struktury podpovrchových drenážních 

systémů. Konkrétně to mohou být zemědělci, kterým snižuje úrodu porouchaný systém odvodnění, 

nebo mají zájem na přizpůsobení hnojení dle výskytu drenážního systému. Polohu drenážních systémů 

by měli znát i obce a brát je do úvahy při územním plánování. V neposlední řadě i úřady státní správy 

orientované na zemědělství, které potřebují inventarizovat systémy odvodnění, a vodní hospodářství 

pro určení přesného průběhu rozvodí nebo ochranu vodního života a zdrojů pitné vody. 

V budoucí práci by autor chtěl zdokonalit tvorbu binárního rastru omezením klasifikace náhodných 

prvků snímku jako linie drénu, přerušení linií a jeho celkovým zpřesněním (např. ztenčením linií). 

Výsledný rastr by se využil pro další krok, kterým by byla automatizovaná vektorizace. Práce by se měla 

orientovat na větší území nebo několik vzdálených území, aby se omezil vliv specifik konkrétních 

pozemků, drenážních systémů a měření. To by si vyžádalo filtrování snímků z více směrů. Autora by 

zajímalo i prozkoumání možností specializovaných programů simulujících chování podpovrchových 

drenáží (např. DRAINMOD) a jejich aplikace na klasifikovaná území.  
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Příloha 1: 

Polohopis vlícovacích bodů a přesnost transformace projektového plánu Amerika 

 

Přesnost transformace           Výřez části projektového plánu Amerika 

 

 

 

Polohopis vlícovacích bodů         Zdroj: VÚMOP 

 

Zdroj: ČUZK 2015b, vlastní tvorba  

bod odchylka X [m] odchylka Y [m] 

1 -2,43 -2,43 

2 0,87 0,87 

3 5,65 5,65 

4 -5,83 -5,83 

5 1,74 1,7 

střední kvadratická chyba: 4,8 m  



 

 
 

Příloha 2: 

Polohopis vlícovacích bodů a přesnost transformace termovizního snímku A 

 

Polohopis vlícovacích bodů            Přesnost transformace 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VÚMOP, vlastní tvorba 

Termovizní snímek A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VÚMOP  

bod odchylka X [m] odchylka Y [m] 

1 0,41 0,01 

2 -0,61 -0,02 

3 -0,02 0 

4 0,22 0,01 

střední kvadratická chyba: 0,39 m  



 

 
 

Příloha 3: 

Polohopis vlícovacích bodů a přesnost transformace termovizního snímku B 

 

Polohopis vlícovacích bodů            Přesnost transformace 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VÚMOP, vlastní tvorba 

Termovizní snímek B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VÚMOP 

bod odchylka X [m] odchylka Y [m] 

1 0,02 0,02 

2 0,03 0,03 

3 0 0 

4 0,05 0,05 

střední kvadratická chyba: 0,05 m  



 

 
 

Příloha 4: 

Polohopis vlícovacích bodů a přesnost transformace termovizního snímku C 

 

Polohopis vlícovacích bodů            Přesnost transformace 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VÚMOP, vlastní tvorba 

Termovizní snímek C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VÚMOP  

bod odchylka X [m] odchylka Y [m] 

1 0 0,03 

2 0 -0,02 

3 0 0 

4 0 0,06 

střední kvadratická chyba: 0,04 m  



 

 
 

Příloha 5: 

Polohopis vlícovacích bodů a přesnost transformace termovizního snímku D 

 

Polohopis vlícovacích bodů            Přesnost transformace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VÚMOP, vlastní tvorba 

Termovizní snímek D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VÚMOP

bod odchylka X [m] odchylka Y [m] 

1 0,01 0,03 

2 0,01 0,02 

3 0,16 0,34 

4 -0,18 -0,39 

střední kvadratická chyba: 0,29 m  



 

 
 

Příloha 6: 

Polohopis vlícovacích bodů a přesnost transformace termovizního snímku E 

 

Polohopis vlícovacích bodů            Přesnost transformace 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VÚMOP, vlastní tvorba 

Termovizní snímek E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VÚMOP

bod odchylka X [m] odchylka Y [m] 

1 0,01 0,01 

2 -0,23 -0,15 

3 0,16 0,10 

4 0,06 0,04 

střední kvadratická chyba: 0,17 m  



 

 
 

Příloha 7: 

Polohopis vlícovacích bodů a přesnost transformace termovizního snímku F 

 

Polohopis vlícovacích bodů            Přesnost transformace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VÚMOP, vlastní tvorba 

Termovizní snímek F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VÚMOP 

bod odchylka X [m] odchylka Y [m] 

1 -0,21 -0,17 

2 0,29 -0,24 

3 0,11 0,06 

4 -0,08 0,05 

střední kvadratická chyba: 0,24 m  


