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ABSTRAKT 

Monitoring erozních projevů a erozního poškození zemědělských půd je důležitou součástí celé 

erozní problematiky, a s vývojem dostupných metod se tento obor v poslední době velmi rozvíjí. 

Získaná data lze použít nejen jako podkladový materiál pro modelování erozních procesů 

a hodnocení erozní ohroženosti jednotlivých pozemků, ale také pro samotné zemědělce a příslušné 

orgány státní správy a další organizace. 

Monitoring byl v minulosti kromě in-situ měření prováděn zejména pomocí leteckého snímkování či 

s využitím družicových dat. V posledních letech je však za jeden z nejefektivnějších způsobů 

monitoringu považováno snímkování pomocí bezpilotních systémů (Unmanned Aerial Vehicles – 

UAV), zejména v případě sledování menších území o velikosti jednotlivých zemědělských pozemků či 

povodí. Tato metoda je oblíbená pro její relativní finanční nenáročnost a rychlé a snadné nasazení, při 

kterém lze zároveň získat velmi podrobná data. Ta jsou potom nejčastěji zpracovávána 

fotogrammetrickou metodou Structure from Motion (SfM), která je taktéž relativně snadno a rychle 

využitelná, softwary vyvinuté v posledních letech umožňují přesné výpočty 3D modelů a ortofot i bez 

hlubších fotogrammetrických znalostí. Monitoring pomocí UAV lze potom doplnit o pozemní 

snímkování, které může sloužit ke zpřesnění či validaci výsledků. 

Tato práce se zabývá využitím výše zmíněných metod jak pro dlouhodobý monitoring erozních 

projevů, tak také pro objemové hodnocení erozního poškození po aktuální erozní události. Cílem je 

zhodnotit, otestovat a navrhnout možné postupy tak, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších výsledků 

a zároveň bylo možné postupy použít opakovaně a efektivně. 

Obsahem práce je zejména testování metody SfM pro monitoring, respektive modelování reálného 

erozního poškození pomocí softwaru Agisoft PhotoScan. Provedené experimenty zahrnují testování 

nastavení softwaru a jeho vlivu na přesnost výsledků, dále testování vlivu počtu použitých vlícovacích 

bodů, které jsou používány pro referencování výsledků, a v neposlední řadě testování vlivu výšky 

snímkování zkoumané lokality. Testování je prováděno jak na UAV datech, tak také pomocí dat 

z pozemního snímkování. Výsledky ukazují zejména na důležitost primárního vytyčení cíle využití 

získaných dat, respektive na definici potřebného výsledného rozlišení a přesnosti.  Od těchto 

požadavků se potom odvíjí příprava celého experimentu a volba parametrů výpočtů.   

Další část práce je potom věnována popisu nově vyvinuté metody výpočtu objemu erozních rýh či 

jiných (nejen) erozních útvarů na podkladu podrobných 3D modelů, získaných pomocí výše 

uvedených metod. Pro výpočet byl vytvořen automatizovaný nástroj pro ArcGIS, který využívá ArcPy 

Python knihovnu, vstupními daty jsou model povrchu rýhy a polygon hrany rýhy. Pro výpočet není 

nutná znalost předchozího stavu původního povrchu před erozní událostí, který je pomocí nástroje 

při výpočtu rekonstruován. Pomocí metody je poměrně přesně možné určit objem jednotlivých 

útvarů za předpokladu, že povrch před erozní událostí byl bez větších nerovností či terénních změn. 

V neposlední řadě jsou v práci uvedeny případové studie kvantifikace erozního poškození na 

zemědělských pozemcích, za použití popisovaných a testovaných metod. Erozní poškození po 

extrémní události lze při určitém zjednodušení a za využití extrapolace kvantifikovat, respektive 

odhadnout pro poměrně rozsáhlá území. V práci je uveden podrobný metodický postup výpočtu 

včetně dalších doporučení a námětů vzniklých na základě provedených experimentů. 
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ABSTRACT 

Monitoring of soil erosion occurrences and related soil degradation is important part of erosion 

research. Rapid developments in available technologies have allowed its progress in the last years. 

The obtained data can be used for modelling and predicting of soil erosion processes as well as it can 

be helpful for farmers, for state administration, and for other institutions. 

Historically monitoring of soil erosion was realized by in-situ measuring. Recently methods of remote 

sensing have been used more intensively. Nowadays, unmanned aerial vehicle (UAV) technology is 

considered to be one of the most effective methods, especially in case of small catchment surveys. 

This method is popular as it allows for the flexible and fast generation of high-quality surveying at a 

relatively low cost. Images acquired by UAV are usually processed using structure from motion (SfM) 

photogrammetry, which is fast and relatively easy to use. In the last years, software tools have rapidly 

advanced to enable the generation of 3D high resolution models and orthophotos to non-experts 

users. In addition, ground based image acquisition can be performed to supplement UAV data, which 

can increase accuracy and fill the data gaps or it can be used for the validation of UAV data set. 

The thesis deals with using UAV and close range photogrammetry for both long-term monitoring as 

well as for volumetric assessments of soil degradation right after the rainfall events. The aim of the 

work is to evaluate, test and propose potential approaches in order to achieve the most accurate 

results together with effectivity and possibility to reproduce the methods. 

The thesis mainly presents testing the SfM method for monitoring or modelling of real erosion 

damage using Agisoft PhotoScan software. Experiments included testing of software configuration 

and its impact on accuracy, the influence of the number of ground control points, and the effect of 

different flight altitudes. Experiments were performed using UAV data as well as terrestrial images. 

The results show, in particular, the importance of the primary definition of the utilization of acquired 

data, respectively the definition of required resolution and accuracy of resulted orthophotos or 3D 

models. These requirements directly influence the preparation of the experiments and calculation 

parameters. 

The second part of the thesis is dedicated to the description of a newly developed method of 

calculating the volume of erosion rills on the basis of detailed 3D models. The Python algorithm, 

implemented in ArcGIS software, provides automatic calculations of the rill volumes, based on rill 

edge polygons and 3D model of the target area. The main advantage of the method is, that there is 

no need for information about the surface prior to erosion, as the original surface is reconstructed by 

the tool. Using this method, it is possible to estimate the volume of in-depth erosion objects provided 

that the natural surface before the erosion event was nearly plane. 

In the last part, the case studies present the methodology of soil erosion damage assessment on 

entire agricultural fields, using described and tested methods. The volume of erosion occurrences 

after the extreme rainfall event can be quantified or estimated for relatively large areas, with some 

simplification and using extrapolation. The thesis offers a detailed description of rill erosion 

calculation method, including additional recommendations and suggestions resulting from the 

experiments. 
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ÚVODNÍ SLOVO 

Eroze je přirozený přírodní proces, který je však v jeho zrychlené formě celosvětovým problémem. 

Tuto zrychlenou podobu nastartovaly antropogenní vlivy a proto je důležité se touto problematikou 

zabývat a pokusit se přinést do krajiny nápravu.  

Současné postupy a metody hodnocení erozní ohroženosti nabízejí řešení, která ze své podstaty 

často neumožňují plně hodnotit aktuální stav degradace půd a pouze na základě ne zcela přesných 

metod vyhodnocují potenciál území k degradaci vodní erozí. Je tedy zapotřebí vyvinout nové metody 

hodnocení reálného poškození půd vlivem vodní eroze a na základě tohoto poznatku potom 

navrhnout nové, respektive zpřesnit již používané metody pro navrhování účinných systémů 

protierozní ochrany jak na úrovni projekční, tak na úrovni státní správy. 

Vhodnými metodami pro monitoring a hodnocení aktuálního erozního poškození půd se jeví být 

zejména moderní bezkontaktní metody, umožňující výzkum povrchu v různých měřítkách od 

družicových systémů až po ta nejpodrobnější pozemní měření. Jednou z nejvíce rozvíjejících se 

oblastí v oboru dálkového průzkumu Země je v poslední době využívání bezpilotních systémů 

(Unmanned Aerial Vehicles – UAV). Tyto systémy jsou oblíbené nejen pro jejich cenovou dostupnost, 

ale také pro jejich relativně snadné nasazení v mnoha aplikacích. Jde o velmi efektivní způsob 

získávání dat o stavu zemského povrchu ve velmi vysokém rozlišení a zároveň vysoké přesnosti. 

Nejčastějším způsobem zpracování takto získaných dat je potom nejen v geovědních oborech 

fotogrammetrická metoda Structure from Motion (SfM). Její vývoj je v posledních letech velmi rychlý 

a díky implementaci do uživatelsky přívětivých softwarů je možné ji využívat poměrně snadno i bez 

hlubších znalostí principů fotogrammetrie. Data získaná pomocí UAV lze potom validovat pomocí 

pozemního snímkování, nebo je možné tyto metody kombinovat pro získání co nejpřesnějšího 

a nejpodrobnějšího výsledku.  

Tato disertační práce se zabývá využitím výše zmíněných metod pro monitoring a objemové 

hodnocení aktuálního erozního poškození zemědělských půd. Cílem práce je zhodnotit, otestovat 

a navrhnout možné postupy využití moderních bezkontaktních metod nejen pro dlouhodobý 

monitoring erozního poškození, ale také pro objemové hodnocení erozního poškození pozemku po 

konkrétní erozní události.
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY VÝZKUMU A MONITORINGU EROZE 

Erozi lze obecně charakterizovat jako přírodní proces, při kterém působením vody, větru, ledu, 

případně jiných činitelů dochází k rozrušování povrchu půdy a transportu půdních částic a jejich 

následnému usazování (Janeček et al. 2005). Tento přirozený přírodní proces je však v jeho zrychlené 

formě, kterou nastartovaly antropogenní vlivy, celosvětovým problémem.  

Dle příčiny dělíme erozi na vodní, větrnou, ledovcovou, a další. Tato práce se zabývá výhradně vodní 

erozí na zemědělských půdách v podmínkách České Republiky. 

1.1 VODNÍ EROZE 

Podle formy se vodní eroze dělí na erozi plošnou, rýhovou, výmolovou a proudovou. Při plošné erozi 

je půda erodována téměř rovnoměrně po celé ploše pozemku nebo její části. Čím je povrch půdy na 

svahu urovnanější, tím jsou podmínky pro soustřeďování vody menší. Avšak ani dokonale urovnaný 

povrch nemůže zabránit soustřeďování vody na svahu do rýžek a proto se dá plošná eroze těžko 

oddělit od rýhové (Janeček et al. 2005).  

První fází plošné eroze je tzv. „splash erosion“ (Fernández-Raga et al. 2017), která je způsobena 

dopadem kapek na nekrytý povrch půdy. Jednotlivé nárazy kapek rozbíjejí půdní agregáty na menší 

částečky, které jsou rozstřikovány dále na půdní povrch. Výška odskoku půdní částice nad povrch 

může dosahovat až 1,5 m (Ryżak et al. 2015) a vzdálenost místa dopadu od původní pozice může být 

za pomoci větru více jak 5 m (Erpul et al. 2009). Tyto částečky potom vyplňují mezery mezi agregáty 

a mohou tak způsobovat krustaci půdy, která zabraňuje infiltraci a zvyšuje povrchový odtok.  

Další fází je eroze, která vzniká při pohybu vody po nakloněné ploše půdního povrchu. Při malé 

kinetické energii vody jsou vyplavovány nejjemnější půdní částice, a proto je zde silný selektivní 

účinek (Janeček et al. 2005). To se týká zejména horních svahových partií, kde se tak půdy stávají více 

hrubozrnnými a mají snížený obsah živin, naopak půdy obohacené smyvem (úpatí svahů) jsou 

jemnozrnnější a bohaté na živiny (Krása 2010). 

Soustřeďováním plošného odtoku vzniká rýžková a rýhová eroze. Rýžky mají hloubku a šířku v řádech 

centimetrů (Janeček et al. 2005), při větším soustředění vody a postupném prohlubování 

preferenčních cest vznikají erozní rýhy. Nejvyšší formou vodní eroze jsou potom hluboké výmoly 

a erozní strže, jejichž příčný profil má rozměry větší než 1 m. 

Proudová eroze probíhá ve vodních tocích působením vodního proudu. Je-li rozrušováno pouze dno, 

jedná se o erozi dnovou, jsou-li rozrušovány břehy, jde o erozi břehovou. Dnová eroze je formou 

podélné eroze prohlubující osu toku, břehová eroze je formou eroze, probíhající směrem kolmo na 

osu toku. Nejvýrazněji se proudová eroze projevuje v bystřinách, jež obvykle nesou velké množství 

splavenin.  

Vznik, průběh a intenzita erozního procesu je ovlivněna kombinovaným působením řady přírodních 

a antropogenních podmínek. Tyto tzv. faktory ovlivňující erozi lze rozdělit na klimatické 

a hydrologické, geologické a půdní, morfologické, vegetační a hospodářsko-technické (Janeček 

et al. 2005). 
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Klimatický a hydrologický faktor zahrnuje zejména výskyt dešťových srážek, jejich intenzitu, 

kinetickou energii, četnost výskytu, úhrn a rozdělení během roku. Dále pak popisuje vlhkost ovzduší 

a povrchu půdy, směr a rychlost větru, teplotu, sluneční záření apod. Vznik výrazného erozního 

procesu je v našich podmínkách vyvolán především srážkami přívalového charakteru, které jsou 

charakterizovány vysokou intenzitou, krátkou dobou trvání a relativně malou zasaženou plochou 

(Krása 2010). 

Geologické poměry působí na erozní procesy nepřímo, vlivem matečné horniny. Půdní poměry jsou 

charakterizovány fyzikálními vlastnostmi půdy, zejména texturou, strukturou, obsahem organických 

látek, vlhkostí, apod. Tyto vlastnosti ovlivňují infiltrační schopnost půdy a schopnost půdy odolávat 

destrukčním účinkům dešťových kapek a povrchového odtoku (tzv. erodovatelnost) a v neposlední 

řadě odolnost uvolněných částic vůči transportu. 

Morfologické poměry jsou dány sklonem, délkou a tvarem svahu, a částečně také jeho expozicí. Sklon 

svahu je z hlediska eroze nejdůležitějším (a také nejobtížněji ovlivnitelným) morfologickým faktorem 

(Krása 2010). Se zvyšujícím se sklonem roste erozivní schopnost povrchového odtoku a míra jeho 

soustřeďování v rýhách. Tvar svahu potom ovlivňuje intenzitu eroze zejména v případě nepříznivé 

kombinace sklonu a délky svahu v určitých jeho částech. Maximální účinek eroze se tak projeví při 

kombinaci maximální vzdálenosti od rozvodnice a největšího sklonu. 

Vliv vegetačního krytu půdy se projevuje zejména ochranou půdního povrchu před přímým dopadem 

dešťových kapek, dále potom zpomalením povrchového odtoku, zvýšením infiltrace (vznik 

preferenčních cest podél kořenové soustavy, rozrušení půdy, zvýšení pórovitosti atd.), či zastíněním 

půdy (zvýšení vlhkosti, omezení výparu). Vegetace celkově zlepšuje fyzikální, chemické a biologické 

vlastnosti půdy. 

Způsob využívání a obhospodařování půdy ovlivňují erozní procesy zejména tvarem, polohou 

a velikostí zemědělských pozemků, rozmístěním kultur, osevními postupy, způsobem hospodaření, 

rozmístěním protierozních opatření a dalšími faktory a činnostmi. 

Hlavním důsledkem vodní eroze je v našich podmínkách dle Vopravila (2013) zmenšení mocnosti 

půdního profilu a ochuzení zemědělské půdy o její nejúrodnější část (ornici). Dále eroze snižuje obsah 

organické hmoty, humusu a minerálních živin v půdě, obnažuje podorničí s nízkou přirozenou 

úrodností a vyšší kyselostí. Vlivem eroze se také snižuje produkční schopnost půd a urychluje se její 

degradace (změnou půdních vlastností, ztrátou organické hmoty a živin, snižováním výnosů 

a následnou potřebou zvýšené chemizace a hnojení). Rovněž fyzikální vlastnosti půdy jsou erozí 

ovlivněny. Snižuje se propustnost půdy pro vodu a dochází ke změně zrnitostního složení. Dále 

dochází k přímému poškozování pěstovaných rostlin a ztrátám osiv, sadby, hnojiv a přípravků na 

ochranu rostlin, čímž se snižují hektarové výnosy.  

Erozní proces lze obecně považovat za nejvýznamnější zdroj splavenin ve vodních tocích a nádržích 

(Krása 2010). Vodou unášené půdní částice a na nich vázané látky zanášejí vodní toky a akumulační 

prostory nádrží, snižují průtočnou kapacitu toků, vyvolávají zakalení povrchových vod, zhoršují 

podmínky pro vodní organismy a zvyšují náklady na úpravu vody a čištění vodních nádrží od usazenin. 

Velmi závažným důsledkem procesu transportu splavenin je eutrofizace nádrží, která je důsledkem 

vnosu fosforu vázaného na sediment. 
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Při některých extrémních událostech proces eroze způsobuje také přímé škody na majetku. Jedná se 

zejména o zanášení sedimentem, ať už okolních pozemků nebo intravilánu, především komunikací, 

zahrad, či samotných budov a inženýrských sítí. 

1.2 STANOVENÍ EROZNÍ OHROŽENOSTI 

Metody pro výpočet ztráty půdy a stanovení erozní ohroženosti lze rozdělit na empirické a fyzikální. 

Empirické metody nepopisují proces v jeho fyzikální podstatě, ale byly odvozeny na základě 

statistické analýzy velkého množství naměřených dat. Využití těchto modelů je pro uživatele relativně 

jednoduché, jejich použití je však limitováno podmínkami, za kterých byla naměřená data získána. 

Nejpoužívanější empirickou metodou pro výpočet ztráty půdy je Univerzální rovnice ztráty půdy – 

USLE (Wischmeier & Smith 1978), a dalšími metodami jsou potom modely z USLE odvozené (RUSLE, 

WATEM/SEDEM, USPED aj.). Jedná se o jednoduchý vztah se šesti parametry (faktory), zahrnujícími vliv 

erozní účinnosti dešťů, erodovatelnosti, délky a sklonu svahu, ochranného účinku vegetace 

a protierozních opatření. Výsledkem je potom průměrná roční hodnota ztráty půdy (t.ha-1.rok-1). 

Rovnice a její parametry byly odvozeny v USA, pro Českou republiku je metoda standardizována 

v metodice Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček 2012). Pro automatizaci výpočtu 

a dosažení podstatně přesnějšího územního rozboru v případě použití dostatečně podrobných 

datových podkladů je tato rovnice v současné době běžně využívána zejména v distribuované 

podobě plošného nasazení v prostředí GIS (Kadlec et al. 2014). 

Fyzikální metody jsou založeny na základě skutečných fyzikálních vztahů a procesů. Výsledky 

z těchto modelů jsou poměrně věrné, avšak je zde obvykle vysoký nárok na kvalitu vstupních dat a na 

výpočetní techniku. 

Janeček et al. (2012) v metodice Ochrana zemědělské půdy před erozí zmiňuje například modely 

HydroCAD, SMODERP, KINFIL, EROSION-3D a WEPP. Praktické využití některých modelů v podmínkách 

ČR dále v další publikaci popisuje Dostál et al. (2014). Přehled simulačních modelů vodní eroze 

používaných v zahraničí potom uvádí například Morgan a Nearing (2011) či Pandey (2016). 

Stanovením erozní ohroženosti či průměrné ztráty půdy se tato práce primárně nezabývá, cílem práce 

není modelování, ale přímý monitoring a objemové hodnocení erozních jevů. Proto je dále rešeršní 

část zaměřena zejména na tato témata. 
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1.3 MONITORING EROZNÍHO POŠKOZENÍ PŮD POMOCÍ DPZ 

Dálkový průzkum Země (DPZ) má v literatuře mnoho definicí, v obecné rovině jej lze definovat jako 

metodu získávající informace o objektech bez fyzického kontaktu s nimi (Fischer et al. 1976). Pro užší 

definování dálkového průzkumu je potom možné využít například definici obsaženou v rezolucích 

Všeobecného shromáždění OSN (UN General Assembly 1986), kde je termín popsán jako snímání 

zemského povrchu z prostoru využitím vlastností elektromagnetických vln emitovaných, odrážených 

nebo lomených snímanými objekty, pro účely zlepšení využívání zemských zdrojů, využití území 

a ochrany prostředí. DPZ zahrnuje kompletní proces od pořízení dat, jejich zpracování až po 

výslednou vizualizaci a interpretaci. 

Metody DPZ se obecně mohou dělit na základě mnoha kritérií (Halounová & Pavelka 2008). Například 

dle druhu pořízených dat na konvenční (využití fotografických snímků) a nekonvenční (skenery, 

radary, termokamery, lasery), dle zdroje elektromagnetického záření na aktivní a pasivní, dále 

můžeme dělit data DPZ dle počtu záznamů (monochromatická či panchromatická data), využívané 

části elektromagnetického spektra atd. Pro monitoring erozního poškození půd se však jeví jako 

nejlépe využitelné dělení dle druhu nosiče, přičemž nejčastějšími nosiči jsou družice, letadla, 

a v dnešní době také hojně využívané bezpilotní prostředky. Tomuto dělení se věnují následující 

kapitoly. 

1.3.1 DRUŽICOVÁ DATA 

Předností družicových dat je zejména schopnost zmapovat rozsáhlé oblasti během krátké doby, 

přičemž aktuální data je možné získat již několik minut po nasnímání. Každá družice nebo její skener 

má své specifické parametry a snímá zemský povrch v různých typech rozlišení. Dle spektrálních 

charakteristik lze družicové snímky dělit na panchromatické, multispektrální, hyperspektrální 

a radarové (Gisat 2017). Prostorové rozlišení družicových snímků můžeme potom dělit na nízké, 

střední a vysoké a velmi vysoké: 

Družicová data nízkého rozlišení (Low Resolution – LR) mají velikost pixelu 1000 až 100 m. Toto 

rozlišení má např. družice TERRA, Sentinel-3A či Envisat. jedná se o data, která jsou pořizována 

výhradně v multispektrálním režimu zahrnujícím viditelnou a infračervenou část optického spektra. 

Vzhledem k velké šířce záběru je u těchto družic zpravidla zaručeno pořízení dat s denní až 

několikadenní frekvencí (Gisat 2017). 

Velikost pixelu dat se středním a vysokým rozlišením (High Resolution – HR) se pohybuje v desítkách 

až jednotkách metru. S tímto rozlišením jsou k dispozici například snímky z družic Landsat, SPOT, 

Aster, Hyperion či IKONOS. Tato data jsou často pořizována současně v panchromatickém 

a multispektrálním režimu s významným podílem spektrálních pásem pokrývajících jednotlivé části 

infračerveného optického spektra. Některé družice pořizují data výhradně v pravidelném, zpravidla 

několikatýdenním intervalu, modernější družice umožňují pořízení dat na základě konkrétní žádosti 

zákazníka. V obou případech jsou k dispozici rozsáhlé archivy dat pořízených od počátku existence 

jednotlivých družic. (Gisat 2017) 

Družicová data velmi vysokého rozlišení (Very High Resolution – VHR) jsou charakterizována 

rozlišením v řádech metrů až desítek centimetrů. Počet družic pořizujících data s takto vysokým 

rozlišením se v posledních letech zvýšil, jedná se například o družice QuickBird, WorldView, Pléiades, 

KOMPSAT, CartoSat a další. Data VHR mohou být pořizována pouze v panchromatickém režimu, častěji 
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však v kombinaci panchromatického a multispektrálního režimu. Jedná se v současnosti o nejrychleji 

se rozvíjející sektor družicových dat. Většina družic této kategorie představuje nejmodernější 

družicové systémy disponující velkou flexibilitou. (Gisat 2017) 

Časové rozlišení družicových dat určuje, jak často senzor pořizuje snímky daného území. Některé 

družicové systémy typu Landsat pořizují data zemského povrchu kontinuálně a snímek stejného 

území vytvoří přibližně každých 16 dní. Komerční družice s vysokým rozlišením jsou vzhledem 

k velkému objemu dat programované podle přání zákazníků a jejich archivy tak neobsahují data 

pořízená v pravidelných termínech, přestože jsou schopné stejné místo zachytit přibližně každé 3 dny 

(nejmodernější systémy tvořené dvěma družicemi dokonce každý den). 

Využití družicových dat pro výzkum eroze během posledních 25 let rapidně stoupá. Počet vědeckých 

článků v recenzovaných časopisech zabývajících se dálkovým průzkumem ve vztahu ke studiu eroze 

stoupl od roku 1989 asi o dvě stě procent (Žížala et al. 2016). Kompletní přehled této problematiky 

poskytují například publikace Vrielinga (2006), Shoshanyho et al. (2013) či česká metodika vydaná 

kolektivem autorů z VÚMOP, v.v.i. a ČVUT v Praze (Žížala et al. 2016). 

Družicová data středního a vysokého rozlišení jsou při výzkumu eroze často využívána pro odvození 

faktorů pro výpočet erozní ohroženosti, zejména potom pomocí vegetačního pokryvu či využití území 

(Hu et al. 2015; Bahrawi et al. 2016; Uddin et al. 2016). Data poskytující např. družice Landsat, SPOT či 

ASTER mohou být navíc využitelná například pro identifikaci erozních forem větších rozměrů, zejména 

strží (Millington & Townshend 1984; Vrieling et al. 2007; Lo Curzio & Magliulo 2010). Dále jsou tyto 

scény používány pro identifikaci a klasifikaci rozsáhlejších erozně ohrožených území, např. vizuální 

analýzou pomocí zobrazení snímku v tzv. nepravých barvách (Tagore et al. 2012) či pomocí 

spektrálních indexů (Mustafa et al. 2011). Alternativou pro vizuální analýzu jsou potom 

automatizované identifikační metody, např. Servenay a Prat (2003) využili pro kategorizaci erozního 

poškození algoritmu neřízené klasifikace multispektrálních snímků SPOT, stejně jako již v minulosti 

Bocco a Valenzuela (1988). 

Vhodnějším podkladem pro identifikaci erozně poškozených ploch a zejména pak pro detekci 

jednotlivých erozních útvarů vyšších forem jsou družicové snímky vysokého a velmi vysokého 

rozlišení. Vrieling (2006) napsal, že dostupnost těchto snímků (konkrétně IKONOS a QuickBird) se sice 

zvyšuje, avšak žádná literatura o jejich takovémto využití zatím nebyla publikována. Saadat et al. 

(2014) dokonce zmínil, že ačkoliv tato data mohou vést k tvorbě velmi přesných map intenzity či typu 

erozního poškození, nejsou dostupná pro všechny země (např. blízký východ) a jsou velmi drahá pro 

využití v regionálním či národním měřítku. V posledních letech je však patrné, že využití dat VHR pro 

výzkum eroze je stále častější. d’Oleire –Oltmanns (2014) tato data využil pro detekci ploch 

ovlivněných stržovou erozí, přičemž porovnal automatickou detekci pomocí objektově orientované 

klasifikace (OBIA – Object-oriented Image Analysis) a manuální přístup. Desprats et al. (2013) ve své 

studii porovnává využití scén SPOT XS (rozlišení 10 m), SPOT P (rozlišení 2,5 m) a QuickBird (rozlišení 

0,6 m) pro detekci lineárních erozních útvarů v Tunisku – strží o šířce 0,5–3 m. Rozlišení snímků má 

podle autorů zásadní vliv na to, které útvary lze identifikovat. Obecně lze říci, že lze identifikovat ty 

útvary, jejichž šířka je větší nebo rovna velikosti pixelu. V porovnání s reálným měřením potom 

Desprats et al. (2013) shledává, že data z družice QuickBird jsou skutečně vhodná pro detekci 

liniových erozních prvků. Kropáček et al. (2016) využil dalších zdrojů družicových dat VHR – družic 

Ikonos-2 (rozlišení 1 m) a Pléiades (rozlišení 0,5 m) v kombinaci s historickými leteckými snímky pro 

mapování vývoje erozních strží ve střední Etiopii, přičemž jako vhodnou metodu shledal vizuální 

interpretaci vzhledem k její přesnosti. 
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Dostupnost družicových snímků VHR je limitována cenou, která se u archivních snímků pohybuje 

v řádech tisíců korun a u snímků pořízených na zakázku dokonce v desítkách tisíc korun. Dalším 

limitem je však také to, že u družic tohoto typu snímání není prováděno kontinuálně, ale pouze na 

zakázku vzhledem k velkému objemu produkovaných dat. Archivní snímky jsou proto reálně 

dostupné jen v omezené míře, v závislosti na předchozí poptávce o dané území. 

V následující tabulce (Tab. 1) je uveden příklad dostupnosti scén pro definované zemědělské území. 

Pro účely monitoringu erozního poškození byly poptány archivní družicové snímky velmi vysokého 

rozlišení pro polygon, který pokrývá dvě zájmové lokality – Postupice a Býkovice (podrobný popis 

lokalit viz kapitola 2.2.1 a 4.1), nacházející se ve Středočeském kraji, asi 10 km jihovýchodně od města 

Benešov.  Pro toto území bylo k březnu 2018 k dispozici 10 archivních snímků ze třech družic, 

pokrytých oblačností do 20 %. Pro účely monitoringu erozního poškození půd je dále také třeba 

eliminovat například snímky se sněhovou pokrývkou, která by zakrývala půdní povrch. Z těchto 

informací vyplývá, že dostupnost družicových snímků VHR není zcela optimální. Další možností je 

potom nový nálet zájmového území, jehož pořízení je však finančně velmi náročné, pohybuje se od 

50 tisíc Kč výše za nálet minimálního území, které si definují jednotliví provozovatelé družic (zpravidla 

100 km2). Přehled dostupných snímků pro poptávané území, informace o jejich rozlišení 

a pořizovacích nákladech jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 1). 

Tab. 1 Dostupnost družicových snímků VHR pro poptané území 

* ceny platí pro poptané území Býkovice + Postupice k říjnu 2014, zdroj: obchodní oddělení GISAT s.r.o. 

** platí pro poptané území Býkovice + Postupice k březnu 2018, družicové snímky do 20% oblačnosti 
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Pléiades 
PAN 

MS 

1 

4 

0,5 

2,8 

47 000/ 

100 km2 

6 900/ 

25 km2 
2011 1 

31. 8. 2016 

6. 5. 2016 

7. 8. 2013 

QuickBird 
PAN 1 0,6 55 300/ 

100 km2 

8 800/ 

25 km2 
2001 3–7 12. 2. 2012 

MS 4 2,4 

WorldView-2 

PAN 1 0,5 
55 300/ 

100 km2 

8 800/ 

25 km2 

2009 1–3 

16. 12. 2013 

4. 11. 2012 

28. 8. 2012 

18. 3. 2012 

3. 1. 2012 

29. 4. 2011 

MS 8 1,85 
83 980/ 

100 km2 

16 000/ 

25 km2 

WorldView-3 
PAN 

MS 

1 

8 

0,31 

1,24 
  2014 1 - 
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1.3.2 LETECKÉ SNÍMKY 

Prostorové rozlišení leteckých měřických snímků se pohybuje v řádech desítek až jednotek 

centimetrů. V české republice nabízí Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) od roku 2009 

ortofoto s velikostí pixelu 25 cm, společnost TopGis, s. r. o. provádí od roku 2014 celoplošné 

snímkování České republiky s rozlišením 12,5 cm/pixel. Na zakázku potom nabízí snímkovaní 

a zpracování barevné a infračervené CIR ortofotomapy v rozlišení až 5 cm/pixel. Další komerční 

společnosti nabízí letecké snímkovaní s ještě větším rozlišením, např. G4D, s. r. o. deklaruje až 

4 cm/pixel. 

V erozní problematice jsou letecké snímky používány již desetiletí, zejména pro identifikaci 

a monitoring vývoje liniového poškozeni půd. Detekce individuálních erozních prvků, respektive 

morfologických projevů eroze byla nad leteckými snímky v minulosti klasicky prováděna vizuálně 

(Fadul et al. 1999; Frazier et al. 1983), což někteří autoři stále považují za vhodný a používaný nástroj, 

avšak s určitými nevýhodami subjektivity operátora (Maugnard et al. 2014). Další možností je pak 

řízená či neřízená obrazová klasifikace (Fulajtar 2001; Netopil & Šarapatka 2011) či objektově 

orientovaná klasifikace, kterou pro identifikaci strží použil například Wang et al. (2014). 

Dostupnost leteckých snímků a zároveň jejich podrobnost se na území České republiky v posledních 

letech trvale zlepšuje se zdokonalováním a zlevňováním technologií, a zároveň se zvyšující se 

poptávkou. Co se týče již nalétnutých a zpracovaných ortofoto snímků, největším poskytovatelem na 

našem území je již zmíněný ČÚZK. Současné i archivní snímky ČÚZK lze zdarma využívat pomocí 

služby WMS (ČÚZK 2018), nebo lze jednotlivé snímky z archivu zakoupit. Dalším poskytovatelem 

ortofotomap pro celé území ČR byla v minulých letech společnost GEODIS BRNO, s. r. o., která již svou 

činnost ukončila. V současné době ortofota pro celé území ČR pořizuje rovněž společnost 

TopGIS, s. r. o. 

V následující tabulce (Tab. 2) je uveden příklad dostupnosti archivních leteckých snímků pro účely 

monitoringu erozního poškození zemědělského pozemku na zájmovém území Býkovice (podrobný 

popis území viz kapitola 2.2.1) ve Středočeském kraji (mapový list SM5 Vlašim 7-1). Pro území bylo 

k dispozici (k březnu 2018) nejméně 10 archivních leteckých snímků z období po roce 2000, a jeden 

historický z roku 1953. V tabulce je uveden přehled těchto snímků včetně jejich pořizovací ceny 

a rozlišení. 
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Tab. 2 Dostupnost leteckých snímků pro zájmové území Býkovice 

* ceny platí pro poptané území (mapový list Vlašim 7-1) k říjnu 2014 

** platí pro poptané území (mapový list Vlašim 7-1) k březnu 2018 

*** společnost GEODIS BRNO, s. r. o. již v současné době data neposkytuje 

Využití těchto leteckých snímků pro monitoring erozního poškození na lokalitě Býkovice, včetně 

porovnání s výsledky z modelování pomocí modelu Atlas EROZE je předmětem odborného článku 

s názvem Application of Historical and Recent Aerial Imagery in Monitoring Water Erosion Occurrences 

in Czech Highlands (Báčová & Krása 2016). 

1.3.3 UAV 

Rozšířeným prostředkem pro získávání dat nad zemským povrchem, nejen pro výzkum eroze, se 

v posledních letech stávají bezpilotní prostředky. 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) neboli bezpilotní letoun je obecně definován jako letadlo bez 

posádky, které může být řízeno na dálku, nebo létat samostatně pomocí předprogramovaných 

letových plánů nebo pomocí složitějších dynamických autonomních systémů. Úřad pro civilní letectví 

(ÚCL) jej definuje jako „letadlo určené k provozu bez pilota“ (ÚCL 2014). 

Ve světě je pro bezpilotní letouny používáno mnoho různých názvů a zkratek, jejichž přehled uvedli 

ve své publikaci Colomina a Molina (2014). Jedná se o již zmíněný název UAV (Unmanned Aerial 

Vehicle), který je spolu s označením „drone“ využívaný nejvíce. Dále je používán termín UAS 

(Unmanned Aerial System), který byl zaveden Ministerstvem obrany Spojených států amerických 

a Úřadem pro civilní letectví Spojeného království. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO, 

International Civil Aviation Organization) potom zavedla v roce 2011 koncept RPAS (Remotely-Piloted 

Aerial System), jako dílčí třídu UAS. Tento koncept je motivován faktem, že pouze označení RPAS je 

podle ICAO možné začlenit do mezinárodního systému civilního letectví. 
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Pro pořizování dat lze využít různých platforem, jedná se například o draky, balóny, vzducholodě, 

vrtulníky, multirotorové systémy, letadla s fixním křídlem a další zařízení. V posledních letech však 

nejen v oboru erozní problematiky jednoznačně převažuje využití multirotorových systémů, 

nejčastěji kvadrokoptér, hexakoptér či oktokoptér. Jejich výhodou je relativně nízká pořizovací cena 

(alespoň u komerčně nabízených modelů), snadná ovladatelnost, stabilita, široké manipulační 

možnosti atd. 

Jedněmi z prvních vědců, kteří využili bezpilotní prostředek pro výzkum erozní problematiky, byli 

Marzolff a Ries (1997), kteří monitorovali vývoj erozních procesů ve Španělsku za pomoci 

horkovzdušného balónu. V pozdějších letech tito autoři využili pro svůj výzkum erozních strží v Africe 

také draka (Marzolff et al. 2002). Pomocí fixního křídla snímkoval z poměrně velké výšky (85 m – 

500 m) rozsáhlé erozní strže v Maroku d’Oleire-Oltmanns et al. (2012). V současné době jsou však i pro 

výzkum eroze využívány zejména multirotorové systémy (Eltner et al. 2014; Carollo et al. 2015; Stöcker 

et al. 2015; Koci et al. 2017). 

Častým využitím UAV v erozní problematice je porovnání vývoje erozního poškození v delším 

časovém období. Takovouto studii publikovala například Eltner et al. (2014), která v Německém 

Nossenu porovnávala vývoj erozního poškození zemědělské půdy v období jednoho roku. 

Stöcker et al. (2015) ve své studii pozoruje postup vývoje stržové eroze ve Španělské Andalusii 

v časovém odstupu tří měsíců. Dále je pak UAV využíváno pro měření aktuálního erozního poškození, 

například rozměrů jednotlivých erozních útvarů (Carollo et al. 2015) či jejich objemu (d´Oleire-

Oltmanns et al. 2012; Peter et al. 2014). 

Většina zmíněných autorů potom ve svých studiích pro další zpracování dat získaných pomocí UAV, 

zejména pro tvorbu ortofotomap či digitálních modelů terénu (povrchu) velmi vysokého rozlišení 

využívá tzv. Structure-from-motion (SfM) fotogrammetrii, popsanou dále v kapitole 1.4.2. 
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1.4 MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ EROZNÍHO POŠKOZENÍ 

Poškození povrchu půdy po srážkové události lze měřit různými způsoby, tradičně se metody měření 

erozních útvarů dělí na kontaktní a bezkontaktní. Od těchto metod se potom odvíjí také způsob 

výpočtu samotného objemu poškození. 

1.4.1 KONTAKTNÍ METODY PRO MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ POVRCHU PŮDY 

Mezi kontaktní metody patří klasické měření erozních útvarů pásmem či pravítkem (Ledermann et al. 

2008; Prasuhn 2012), přičemž měření je prováděno v reprezentativních průřezech a pro případný 

výpočet objemu také v délce. Dalším způsobem kontaktního měření je měření pomocí řetězu, hojně 

využívané také pro měření drsnosti povrchu  (Saleh 1993; Merrill et al. 2001). Řetěz je kladen na povrch 

půdy tak, aby kopíroval její nerovnosti, přičemž měřeno je jeho zkrácení oproti původní délce. 

V neposlední řadě do této kategorie patří měření pomocí jehel umístěných zpravidla v kovovém 

rámu, kopírujících povrch půdy. Toto zařízení, tzv. pin-meter či profile-meter pro měření profilu rýh 

použil např. Kuipers (1957), Casalí et al. (1999) či v českém prostředí také Sobotková a Dumbrovský 

(2015).  

Výhodou využití kontaktních metod při měření může být například rychlost a nenáročnost měření, 

zejména v případě využití pásma, dále pak nenáročnost metod na technické a softwarové vybavení 

a obecně menší nároky na následné zpracování dat. Nevýhodou je pak případné poškození povrchu 

půdy při měření a nižší přesnost a rozlišení získaných dat oproti bezkontaktním metodám. 

1.4.2 BEZKONTAKTNÍ METODY PRO MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ POVRCHU PŮDY 

Výzkum eroze je prováděn čím dál více pomocí bezkontaktních metod a vzniká také čím dál více 

studií, které ověřují jejich přesnost a možnosti získání co nejpodrobnějších dat, či porovnávají 

jednotlivé metody mezi sebou. Nejznámějšími a nejvíce využívanými metodami pro modelování 

povrchu půdy a následná měření jsou v současné době laserové skenování a zejména pak 

fotogrammetrie. 

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ 

Jak ve své publikaci o laserovém skenování popisuje Peterková (2016), podstatou metody je využití 

laserového paprsku k měření vzdálenosti. Nejdříve je emitováno světelné elektromagnetické záření, 

které je pod známým úhlem vysláno ke snímanému povrchu. Díky fyzikálním vlastnostem 

elektromagnetického záření se po dopadu na objekt (povrch půdy) část energie pohltí a část se odrazí 

zpět do aparatury, kde je zaznamenána. Následně je ze znalosti doby mezi vysláním a příjmem 

paprsku vypočtena vzdálenost mezi aparaturou a bodem odrazu. Pokud je zároveň známá přesná 

poloha stanoviska skeneru, lze určit souřadnice bodu povrchu, od kterého se paprsek odrazil. 

Problematika laserového skenování je podrobně popsána v odborné knize autorů Vosselmana 

a Maase (2010) či v české publikaci Pavelky a kol. (2014). 

Výsledkem laserového skenování je potom velké množství (může jít až o stovky milionů) prostorově 

orientovaných bodů, tzv. mračno bodů (anglicky Point cloud). Vzhledem k tomu, že mračno bodů je 

pořizováno v rychlém čase a s vysokou přesností, je výsledný objem dat obvykle poměrně vysoký. 

Klíčovým problémem je potom extrakce požadovaných prostorových informací z těchto mračen, což 

vyžaduje specializovaný software umožňující s různou mírou automatizace zvládnout tyto procesy 
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(Pavelka et al. 2014). Pro pokročilé zpracování výsledků laserového skenování existuje celá řada 

softwarových produktů. Na prvním místě je dle Brejchy (2013) nutné zmínit kvalitní programové 

vybavení od samotných výrobců laserových skenerů. Jedná se např. o Scene od FARO nebo Cyclon od 

Leica. Autor příspěvku potom používá pro svou práci programové vybavení společností KUBIT 

a CARLSON, které využívá jako nadstavby pro AutoCAD CIVIL 3D. Pavelka ve své publikaci 

(Pavelka et al. 2014) uvádí další příklady komerčních produktů i výstupů univerzitních projektů, 

vhodných ke zpracování mračen bodů. 

Laserové skenování (též označováno jako LiDAR – Light Detection and Ranging) lze rozdělit dle druhu 

nosiče na letecké laserové skenování (Airborne Laser Scanning – ALS), pozemní laserové skenování 

(Terrestrial Laser Scanning – TLS) a mobilní laserové skenování (Mobile Laser Scanning). V neposlední 

řadě je třeba zmínit také skenovací systémy, které je možné zavěsit na bezpilotní prostředky. 

Letecké laserové skenování pro výzkum erozního poškození využil například James et al. (2007), 

který pomocí této metody mapoval výskyt erozních strží a toků v lesním porostu v Jižní Karolíně. Autor 

studie shledal ALS jako vhodný nástroj pro tento typ výzkumu, nedoporučuje jej však pro detailní 

morfometrické analýzy či monitoring změn erozních útvarů. Další autoři využili ALS pro mapování 

rizika výskytu erozních strží (Eustace et al. 2011) či jejich kvantifikaci (Evans & Lindsay 2010). 

V České republice je největším poskytovatelem dat ALS ČÚZK, který nabízí Digitální model reliéfu 

České republiky 5. generace (DMR 5G), jež vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového 

skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. Deklarovaná úplná střední chyba 

výšky modelu je 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu (Brázdil et al. 2012). Tento 

model je hojně využíván například pro modelování erozních procesů (Kavka et al. 2014; 

Dostál et al. 2014). 

Z hlediska podrobného monitoringu eroze a zejména pak objemového hodnocení erozního 

poškození je vhodnějším nástrojem pozemní laserové skenování, které poskytuje data většího 

rozlišení a také přesnosti. Obecně je tato metoda považována v současné době za nejpřesnější 

bezkontaktní metodu. Jedním z nejrozšířenějších využití TLS je, vzhledem k jeho přesnosti, měření 

drsnosti povrchu půdy (Haubrock et al. 2009; Perez-Gutierrez et al. 2010; Milenković et al. 2015). Vinci 

et al. (2015) potom pomocí laserového skenování měřil rýhovou erozi na experimentálních plochách 

ve střední Itálii. Pro měření většího území (přibližně 50x50 m) využil pozemní laser například 

Meijer et al. (2013), který takto zkoumal vliv způsobu obdělávání na povrch půdy. Schürch et al. (2011) 

touto metodou zkoumal ve Švýcarsku vývoj celé erozní strže o délce asi 300 m, k čemuž musel při 

měření vystřídat vždy 10 stanovisek. Pozemní LiDAR je dle další studie (Neugirg et al. 2016) možné 

využít také pro dlouhodobý monitoring vývoje eroze na strmých svazích. 

Mirzaei et al. (2012) považuje metodu TLS za velmi přesnou (výškovou přesnost uvádí ± 0.1 až 0.5 mm, 

horizontální mezi ± 0.1 a 2.0 mm), Grims et al. (2014) však uvádí jako poměrně zásadní nevýhodu 

obtížnou manipulaci s přístrojem v terénu a také vysoké nároky na jeho napájení. Dalšími 

nevýhodami potom jsou vysoká cena, časově náročný sběr dat  (Mohamed A. M. Abd Elbasit 

et al. 2009) a křehkost přístroje (Mirzaei et al. 2012).  
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FOTOGRAMMETRIE 

Pro fotogrammetrii není zavedena žádná oficiální definice. Dle Pavelky (2003) existuje definic více 

a s průběhem doby se mění v závislosti na využívání výsledků a technologií. Následující formulace 

nejvýstižněji zachycuje dle Schenka (2005) nejdůležitější myšlenky tohoto odvětví: „Fotogrammetrie 

je věda, která získává přesné informace o vlastnostech povrchů a objektů bez kontaktu s nimi 

a využívá je pro další měření a interpretaci“.  

Fotogrammetrii lze dělit dle různých kritérií. Pro tuto práci se jeví jako nejdůležitější dělení dle polohy 

stanoviska, a to na fotogrammetrii družicovou, leteckou, a pozemní (blízkou, terestrickou nebo také 

v zahraniční literatuře tzv. Close Range Photogrammetry). V posledních letech se v odborné literatuře 

vyskytuje také termín UAV fotogrammetrie (Eisenbeiss 2009), kdy je pro snímkování využito 

bezpilotních prostředků. 

Základní principy fotogrammetrie, popis jednotlivých metod a potřebného vybavení uvádí ve svých 

publikacích mnoho autorů (Pavelka 2003; Schenk 2005; Wolf et al. 2014). 

V současné době je nejen v oboru erozní problematiky pro fotogrammetrické zpracování dat hojně 

využívána metoda Structure from Motion (SfM). Ta je založena na principu průsekové 

fotogrammetrie, kdy je daný objekt vyfocen z více pozic a úhlů tak, aby byly charakteristické znaky 

objektu zachyceny na několika snímcích současně. Pro nalezení významných bodů (tzv. Features) na 

základě určení lokálních extrémů v obraze software využívá zejména algoritmus SIFT – The Scale 

Invariant Feature Transform (Lowe 2004). Z těchto bodů, nacházejících se na několika snímcích, pak 

software automaticky vypočte pozici a parametry fotoaparátu. Oproti tradičním fotogrammetrickým 

metodám, jsou geometrie a parametry fotoaparátu vypočteny automaticky a bez použití vlícovacích 

bodů (Gómez-Gutiérrez et al. 2014). K vyrovnání všech parametrů, tj. souřadnic bodů, pozice a rotace 

kamer, je využito metody tzv. svazkového vyrovnání (Bundle Adjustment). Pro nastavení měřítka 

a souřadnicového systému lze poté použít několika vlícovacích bodů (minimálně 3). Celou metodu 

podrobně popisuje ve své publikaci například Snavely et al. (2007) či Smith et al. (2016). 

Jak uvádí Eltner et al. (2016), v porovnání s klasickými fotogrammetrickými nástroji SfM umožňuje 

zpracování velkého množství fotografií, které nemusí být přísně uspořádány v pravidelném schématu, 

a s mnohem vyšším stupněm automatizace. Dle autorky mohou být touto metodou zpracovány 

snímky pořízené komerčními digitálními fotoaparáty či dokonce Smartphony, což v kombinaci 

s jednoduchostí zpracování vede k zájmu neodborníků a širokému využití v různých oborech. 

Pro zpracování dat a tvorbu 3D modelů, respektive mračen bodů lze využít různý SfM software. Mezi 

komerční produkty patří například Agisoft PhotoScan (Agisoft LLC, Rusko), který je pro jeho 

jednoduchost dle Smithe et al. (2016) nejpoužívanějším SfM softwarem. Eltner et al. (2016) však 

poukazuje na to, že tento software pracuje na principu tzv. „black box“, na rozdíl od open-source 

softwarů, uvedených v následujícím odstavci. Dalšími možnostmi v oblasti komerčních produktů jsou 

potom například Pix4Dmapper (Pix4D SA, Švýcarsko) či MENCI APS (MENCI software SRL, Itálie).  

Nejpoužívanějším postupem využívajícím open-source software je potom dle Smithe et al. (2016) 

kombinace systému Bundler (Snavely et al. 2007) pro vygenerování tzv. řídkého mračna bodů (Sparse 

Cloud) a Patch-based Multi-View Stereo (PMVS2) (Furukawa & Ponce 2010) pro tvorbu hustého mračna 

bodů (Dense Cloud). VisualSfM (Wu 2013), již kombinuje algoritmus SfM a PMVS do jednoho rozhraní 

a je tak výpočetně rychlejší. Dalšími open-source softwary jsou například MicMac (Rupnik et al. 2017) 

či Ecosynth (Dandois & Ellis 2010), který je zaměřený zejména na využití v oboru ekologie. 
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Alternativní volbou potom mohou být také produkty volně dostupné přes webové rozhraní, mezi něž 

patří například ARC 3D (VISICS group, Leuven). Některé publikace uvádí také aplikace Microsoft 

Photosynth a 123D Catch, které však již nejsou od začátku roku 2017 dostupné. 

Nespornou výhodou využití komerčních softwarů je jejich jednoduché užívání a instalace, snadná 

vizualizace dat a v některých případech také post-processing dat. Nevýhodou je oproti tomu zejména 

finanční stránka, kdy cena těchto produktů dosahuje až stovek tisíc za jednu licenci, a dále také 

nemožnost přístupu ke zdrojovým datům a vědomostem o přesném fungování softwaru. Oproti tomu 

výhodou volně dostupných produktů je samozřejmě možnost jejich bezplatného využití, dále také 

v případě open-source programů volný přístup ke zdrojovému kódu a možnost jeho modifikace. 

Poměrně zásadní nevýhodou potom může být to, že tyto programy nemusí být pro běžného uživatele 

přehledné a snadno ovladatelné.  

Kompletní přehled softwarů, které jsou pro zpracování dat metodou SfM využívány nabízí několik 

publikací (Bemis et al. 2014; Eltner et al. 2016; Smith et al. 2016). 

Graf 1 Přehled využití SfM softwarů a nástrojů v 65 vybraných studiích v geovědních oborech 

(Eltner et al. 2016) 
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Obecně lze využití metody SfM pro snímkování v terénu rozdělit do několika fází, jak je znázorněno na 

následujícím schématu (Obr. 1). Zásadními kroky jsou tedy výběr platformy a senzoru pro snímkování, 

dále způsob referencování a v neposlední řadě samotný výpočet pomocí specializovaného softwaru 

a export výstupů, případně jejich další zpracování. 

Následující odstavce shrnují obecné zásady a doporučení při přípravě a samotném provádění 

snímkování pro fotogrammetrické zpracování dat. Některé její pasáže jsou čerpány z publikace 

Monitoring erozního poškození půd v ČR nástroji dálkového průzkumu Země (Žížala et al. 2016), jejíž 

spoluautorkou je také autorka této disertační práce. 

  

Obr. 1 Schéma postupu při pořizování dat metodou SfM (Eltner et al. 2016) 
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Pro hodnocení a monitoring erozního poškození či výzkum jiných parametrů povrchu půdy nad 

plochou o velikosti v řádech centimetrů až jednotek metrů je vhodným nástrojem (platformou) 

pozemní fotogrammetrie. Klíčovým parametrem je velikost snímané plochy a potřebný detail 

finálního výstupu. Čím menší plochu a zároveň s čím vyšším rozlišením použitého fotoaparátu je 

snímáno, tím vyšší podrobnosti GSD (Ground Sampling Distance) neboli velikosti pixelu na zemském 

povrchu je možné dosáhnout (Mosbrucker et al. 2017). 

Pro sub-milimetrovou přesnost lze obvykle pracovat se snímací výškou do 2 m, tedy fotografovat 

přímo z ruky. Při vhodných světelných a povětrnostních podmínkách v terénu nebývá potřebné 

fotografovat ze stativu. Při potřebě obsáhnout větší fotografovanou plochu je možné fotoaparát 

jednoduše uchytit na teleskopickou tyč (Obr. 2), nejlépe se stativovou hlavou, ale postačí i manuální 

montáž. Výrobci fototechniky, ale i termovizní  UAV techniky nabízí již i výsuvná teleskopická řešení. 

Důležité je zachovat na všech snímcích, které vstupují do společného vyhodnocení identické 

osvětlení. Ideální je fotografovat v rozptýleném osvětlení, tedy pod souvislou oblačností, nebo mít 

celou snímanou plochu odstíněnou. V případě fotografování v přímém slunečním světle je třeba 

celou kampaň zvládnout dostatečně rychle, aby nedošlo k posunům úhlu osvětlení, a žádná část 

snímané plochy by neměla být dočasně zastíněna (např. fotografem, nebo stínem fotoaparátu). 

Všechny snímky vstupující do následného vyhodnocení musí mít zachovány identické parametry 

vnitřní orientace. To v zásadě znamená, že nesmí dojít ke změně ohniskové vzdálenosti, fotoaparát 

musí mít vypnuty systémy odstranění pohybové neostrosti (ať již pohybem čipu, nebo pohybem 

vnitřních členů objektivu). Optimálně by se neměla měnit ani zaostřovací vzdálenost ani clonové číslo 

a snímky nesmí být následně ořezávány ani geometricky upraveny (např. výrazně doostřovány). 

Nejlepší variantou je použití objektivu s pevnou ohniskovou vzdáleností a bez plovoucích vnitřních 

členů (tedy bez antivibračních systémů). Typ fotoaparátu o přesnosti výsledku nerozhoduje, pokud je 

schopen poskytnout dostatečné rozlišení (např. přesahující 10 Mpx). Modernější fotoaparáty 

a fotoaparáty s většími čipy mají výhodu v nižším šumu při vyšších hodnotách ISO a jsou tak 

použitelné i v horších světelných podmínkách. Před použitím je ideální variantou mít k dispozici 

kalibraci snímací sestavy, která poskytuje základní informaci o dosažitelné přesnosti 

fotogrammetrického výstupu. Provedení kalibrace dle návodu výrobce je např. v programu Agisoft 

Obr. 2 Teleskopický nástavec pro pozemní snímkování 

 (Žížala et al. 2016) 
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PhotoScan jednoduchou automatizovanou a časově nenáročnou úlohou pro každého zpracovatele. 

Teoretická optimální ohnisková vzdálenost odpovídá úhlu záběru blízkému cca 50° (tedy ekvivalent 

ohniskové vzdálenosti přibližně 35 mm u čipu velikosti kinofilmu), ale není problém pracovat 

s širokoúhlými objektivy, jejichž výhodou je mnohem větší snímaná plocha při identické snímací 

vzdálenosti. Důležitá je ostrost obrazu až do okrajů snímku a dostatečná hloubka ostrosti, tedy 

zaclonění objektivu. 

Při snímkování je v zásadě možno postupovat dvěma způsoby, a to v závislosti na plánovaném 

použitém SW: 

1. V případě zpracování dat v SW pracujícím stereofotogrammetricky (např. PhotoModeler Scanner) 

je ideální na všech snímcích plánovaného projektu zachytit celou vyhodnocovanou plochu (100% 

překryv snímků). Pro správný výpočet modelu potom postačují jako minimum 2 párové snímky, 

optimální jsou 2 na sebe kolmé svislé stereopáry a 4 šikmé snímky ze 4 stran např. pod úhlem 

45°.  

2. V případě zpracování v SW pracujících systémem SfM (např. Agisoft PhotoScan) je optimální 

pořídit vysoké množství snímků (lépe alespoň 3 a více (M. R. James & Robson 2012)), pokrývajících 

řešenou plochu, s optimálními překryvy přesahujícími 80 % (případně alespoň 60 %) a tyto snímky 

vyhodnocovat společně. Není nutné sestavu předem kalibrovat. 

Pro další výpočty nad výslednými daty (DMT či ortofotem) je vždy vhodné referencovat výsledný 

vytvořený model na základě známých zaměřených vlícovacích bodů (VB). Při pozemním snímkování 

je pravděpodobně nejvhodnější využití referenčního rámu (Obr. 3 vlevo) či jiné konstrukce s přesně 

umístěnými vlícovacími body o známé rozteči. Nespornou výhodou tohoto řešení je neměnnost 

polohy VB při manipulaci s rámem či při samotném snímkování, a v případě potřeby také možnost 

umístění rámu ve vodorovné poloze například pomocí vrutů. Při tomto umístění potom výsledný 

model poskytuje také informaci o sklonu povrchu. Dalšími možnostmi je potom umístění jednotlivých 

VB přímo na půdní povrch a změření jejich vzdálenosti například pomocí pásma či totální stanicí. 

Nejméně přesnou metodou, avšak praktickou při nedostupnosti VB či v časové tísni, je umístění 

referenčního předmětu o známých rozměrech (Obr. 3 vpravo). 

 

Obr. 3 Referenční rám pro pozemní fotogrammetrii (vlevo); model referencovaný pomocí předmětů se 

známými rozměry (vpravo) (Kaiser et al. 2014) 
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Pozemní měření pomocí SfM je v oboru erozní problematiky stejně jako laserové skenování 

v nejpodrobnějším měřítku aplikováno pro hodnocení drsnosti povrchu půdy (Snapir et al. 2014; 

Kaiser et al. 2015) či hodnocení změn mikroreliéfu, například před a po experimentální simulaci deště 

(Hänsel et al. 2016; Balaguer-Puig et al. 2017; Prosdocimi et al. 2017). 

Gómez-Gutiérrez et al. (2014) metodou SfM vypočetli 3D modely z ručně pořízených snímků pěti 

menších erozních strží ve Španělsku. Z výsledných 3D modelů potom porovnávali ztrátu půdy během 

54 dní pomocí tzv. rozdílových modelů výšek (Digital Elevation Model of Difference – DoD). Obdobným 

způsobem vytvářel modely čtyř strží v Belgii a Etiopii také Frankl et al. (2015). Kaiser et al. (2014) 

rovněž pomocí blízké fotogrammetrie modeloval vývoj erozní strže v několika letech, a zároveň 

metodu využil pro hodnocení povrchu půdy malých experimentálních ploch. 

Pro monitoring a hodnocení rozsáhlejších erozních útvarů jako jsou např. hluboké rýhy či strže nebo 

erozního poškození na větších plochách (od velikosti jednotek metrů čtverečních) či rozsáhlých území 

o velikosti celých pozemků, povodí apod., je vhodnou metodou UAV fotogrammetrie. 

V případě UAV technologií jsou zásadní pro volbu platformy zejména dva parametry při výběru – 

velikost snímaného území a finanční možnosti.  

Prostředky typu křídlo jsou vynikajícím nástrojem s relativně dlouhou dobou letu umožňujícím 

pořízení kvalitních fotogrammetrických dat pro rozsáhlejší území přesahující plochy desítek hektarů 

během jednoho náletu. Typickým představitelem této technologie je v současné době křídlo eBee 

americké společnosti Sensefly. Na jeden nálet zmapuje až 12 km2, samozřejmě v nízkém rozlišení, 

v případě lokálních letů pořizuje data s nejvyšším rozlišením cca 1,5 cm GSD. Jeho pořizovací cena se 

však i přes obecné výrazné zlevňování technologie UAV pohybuje v řádech stovek tisíc korun. Levnější 

variantou pak může být například systém Parrot Bebop DISCO, jehož cena se u nás pohybuje v řádech 

desítek tisíc.  

Oproti tomu ceny multirotorových systémů po velmi rychlém vývoji trhu dnes začínají již na cca 

10 000 Kč za nový funkční systém využitelný pro přímé fotogrammetrické zaměření menších lokalit 

(např. systém DJI Phantom 2 či DJI Spark) a lze zde dosáhnout rozlišení více než 1 cm GSD. I v případě 

multirotorových systémů však lze pořizovat stroje s cenou odpovídající stovkám tisíc korun nebo 

dokonce přesahující 1 milion Kč.  

Jedním z nejdůležitějších parametrů při UAV snímkování je volba letové hladiny, která následně 

určuje velikost pixelu výsledných dat, délku trvání letu a velikost nasnímaného území. Primárně je pro 

tuto volbu třeba určit požadavky na podrobnost a přesnost výsledného ortofota či digitálního modelu 

(Mesas-Carrascosa et al. 2016). 

Pro efektivní nasazení jsou klíčové zkušenosti a znalosti operátora letounu a plánovače letu pro 

vhodné nastavení parametrů letu i fotoaparátu. Stejně tak je nezbytné zajistit optimální podmínky 

pro snímkování na předmětné lokalitě (dostatek světla a rovnoměrné osvětlení, vhodné klimatické 

podmínky). Pro naplánování ideální trajektorie letu s vhodnými překryvy snímků je možné využít 

aplikaci (např. Pix4D Capture) umožňující automatické generování trajektorie letu nad online mapou. 

Před samotným letem by měla předcházet důkladná předletová kontrola všech systémů (kontrola 

mechanických prvků, elektrických spojů, baterie apod.) (Miřijovský 2013). Letová fáze potom může 

probíhat v manuálním, poloautomatickém nebo zcela automatickém režimu, například v případě 

automaticky plánovaného letu pomocí aplikace. 
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Pro referencování výsledných dat je opět třeba při snímkování využít vlícovacích bodů. V praxi lze 

využít jakýchkoliv bodů, nejlépe terčů, jejichž střed lze při pozdějším zpracování snadno identifikovat. 

Příkladem takovýchto terčů může být například CD, kruhový terč, čtverec s odlišně barevnými 

čtvrtinami (obvykle kombinace černé a bílé), kříž apod. (viz Obr. 4). Pro usnadnění a urychlení 

zpracování dat je vhodné vytisknout terče přímo z programu, který bude následně využit pro 

fotogrammetrické zpracování, pokud tuto možnost výrobce nabízí. V tomto případě lze VB na 

snímcích detekovat automaticky a odpadá tak jejich manuální vyhledávání (např. tzv. Coded Targets 

v software Agisoft PhotoScan – Obr. 4 vpravo). Ať už pro manuální detekci či pro tu automatickou, je 

třeba dbát na dostatečnou velikost terčů tak, aby byl při postprocessingu snadno identifikovatelný.  

Rozmístění VB by mělo být přizpůsobeno terénu tak, aby více VB pokrývalo území s výraznějšími 

změnami reliéfu, například na strmějším svahu by měly být terče rozmístěny blíže k sobě. Harwin 

a Lucieer (2012) dále doporučují rozmístit VB rovnoměrně po celém zkoumaném území ve vzájemné 

vzdálenosti 1/5 – 1/10 výšky letu. James a Robson (2012) považují navíc za zásadní rozmístění VB na 

vnějším okraji zkoumaného území, stejně jako Kraus (2007), který však doporučuje umístit některé 

terče také uvnitř snímané plochy. Minimálním počtem pro referencování výsledku jsou 3 vlícovací 

body, Tonkin a Midgley (2016a) však na základě své studie doporučují využití alespoň 4 vlícovacích 

bodů, ideálně více. Autoři nicméně zároveň varují, že ne vždy může vyšší počet VB zlepšit kvalitu 

výsledného DMT. Jedná se například o situaci, kdy je do výpočtu zahrnut VB s velkou odchylkou 

v poloze, což může způsobit větší odchylky v celém výsledném modelu. Obecně se však odborníci 

shodují na tom, že využití více VB vede k přesnějším výsledkům (M. R. James & Robson 2012; Harwin 

et al. 2015; Clapuyt et al. 2016). 

Vlícovací body lze pro referencování do souřadného systému zaměřit například totální stanicí, 

či méně přesně (pro většinu UAV aplikací je tato přesnost dostačující) pomocí GPS s RTK (Real Time 

Kinematics) korekcemi, což je zároveň v terénu uživatelsky příjemnější varianta. V případě malých 

roztečí mezi VB lze také změřit jejich vzájemné vzdálenosti například pomocí pásma. Pro méně 

přesné aplikace (například pro tvorbu přehledových ortofot z vyšší letové hladiny) lze využít 

referencování pomocí GPS umístěné přímo ve fotoaparátu, kdy se při následné tvorbě modelu využívá 

tzv. geotagovaných fotografií, tedy snímků s již přiřazenými souřadnicemi GPS. Tato metoda je oproti 

využití vlícovacích bodů méně přesná, avšak mnohem rychlejší jak při samotném snímkování, tak při 

následném zpracování dat. Pokud je třeba výsledný 3D model či ortofoto pouze přibližně umístit do 

souřadného systému, pak lze v kterémkoliv GIS software referencovat pomocí souřadnic pevných 

objektů, získaných například připojením ortofota či jiného mapového podkladu službou WMS (Web 

Map Service). 

Obr. 4 Ukázka vlícovacích bodů pro UAV fotogrammetrii 
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V případě, že je cílem fotogrammetrického zpracování získání ortofotomapy ve viditelném RGB 

spektru a podrobného modelu terénu, je levnější technologie UAV pracující s kompaktními 

fotoaparáty s malým čipem (např. 1/2.3" u série Phantom) dostačující pro získání fotogrammetrických 

dat. Omezení je především v potřebě dostatku světla (tedy denní doby náletu) z důvodu vyššího 

šumu u malého čipu fotoaparátu. Nedostatkem není nižší rozlišení, pokud jsme schopni zajistit 

dostatek snímků v nízké letové hladině a s dostatečným překryvem. Doporučována je hodnota 

překryvu alespoň 80 % ve směru letu a 60 % kolmo na směr letu (Agisoft 2017), čím větší však překryvy 

jsou, tím snadněji lze dosáhnout lepšího výsledku (Stumpf et al. 2015). 

V drtivé většině erozních studií je potom zpracování modelů a ortofot ze snímků pořízených pomocí 

UAV prováděno právě metodou SfM. Příklady těchto studií jsou uvedeny v kapitole 1.3.3. Kombinaci 

obou metod, tedy UAV a pozemního snímkování potom pro výzkum vývoje stržové eroze v čase 

využila například Stöcker et al. (2015), která tuto kombinaci shledává jako velmi výhodnou pro 

obdobná pozorování. 

1.4.3 POROVNÁNÍ METOD 

Porovnáním kontaktních a bezkontaktních metod se v minulosti zabývalo několik autorů (Jester & 

Klik 2005; García Moreno et al. 2008; Perez-Gutierrez et al. 2010; Castillo et al. 2012). V jedné 

z nejpodrobnějších studií autoři Jester a Klik (2005) měřili drsnost povrchu půdy pomocí řetězu, pin-

meteru, laserového skeneru a stereofotogrammetrie. Kontaktní metody při jejich měření dosáhly 

přesností 2 mm až 5 mm a rozlišení těchto metod shledali autoři obecně limitovaným (vertikální 

rozlišení obvykle 1–2 mm, horizontální 20–25 mm). Pin meter při tom navíc pro samotné měření 

vyžadoval nejvíce času ze všech porovnávaných metod. Vysokého rozlišení (vertikální 0,25 mm, 

horizontální 0,2 mm) a přesnosti (také méně než milimetrové) potom bylo dosaženo pomocí 

laserového skenování. To sice dle autorů  (Jester & Klik 2005) vyžaduje poměrně krátkou dobu pro 

měření, ale více času pro samotnou přípravu dat. Oproti tomu stereofotogrammetrie byla rychlejší při 

získávání dat, ale déle trvalo zpracování fotografií a tvorba modelu. U této metody dosáhli 

horizontálního rozlišení 0,3 mm s přesností 0,1–0,15 mm. Ze závěrů studie je tedy možné odvodit, že 

kontaktní metody nejsou příliš přesné a nedosahují takových podrobných výsledků jako metody 

kontaktní. Autoři nicméně také uvádí, že každá metoda má svou oblast využitelnosti. 

Castillo et al. (2012) porovnával pouze bezkontaktní metody – TLS, SfM, laserový profile-meter a totální 

stanici. Poslední dvě zmíněné metody však patří k tzv. 2D měřením, tedy poskytujícím informaci 

pouze ve zvolených profilech. Zajímaly ho zejména výsledky výpočtu objemu zkoumané strže získané 

pomocí jednotlivých metod. Fotogrammetrická metoda v tomto případě poskytla doslova excelentní 

shodu s výsledky TLS a popisuje ji jako velmi slibnou metodu pro výzkum eroze. Oproti tomu 2D 

přístupy vedly k poměrně zásadním chybám i přes poměrně malé vzdálenosti mezi jednotlivými 

měřeními. Tyto techniky dle autorů závisí zejména na morfologii zkoumaného prvku a také na hustotě 

měřících profilů. 

V odborné literatuře jsou obecně zmiňovány výhody bezkontaktních metod jako nepoškození 

povrchu půdy při měření či rychlost a přesnost měření, zároveň je ale nutné pohlédnout také na jejich 

nevýhody, kdy bezkontaktní metody jsou náročnější na finance (pořizovací náklady přístroje či 

softwarového vybavení) a některé z nich také vyžadují expertní znalosti při získávání a zejména 

následném zpracování získaných dat. 
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Porovnání bezkontaktních metod lze v poslední době nalézt v mnoha odborných publikacích 

zabývajících se erozní problematikou. Nejčastěji je potom porovnávána metoda pozemního 

laserového skenování, která je obecně považována za nejpřesnější, s fotogrammetrickými metodami.  

Nouwakpo et al. (2016) porovnával výsledky pozemního snímkování šesti erozních ploch s metodou 

pozemního laserového skenování. Pro snímkování z výšky 2 m použil fotoaparát Canon EOS Digital 

Rebel XT a pro laserové skenování využil přístroj Leica ScanStation 2. Hodnoty průměrné a standardní 

odchylky mezi porovnávanými DMT činily -0,03 mm a 5,0 mm pro holou půdu, pro erozní plochy 

s vegetací byly výsledky řádově horší. 

Jako přibližně stejné vyhodnotil výškové přesnosti obou výše zmíněných metod také 

Mosbrucker et al. (2017), který zkoumal objemové změny v údolní nivě dolního toku řeky Toutle River 

ve Washingtonu. Výsledky pro území o velikosti 10,5 ha, vypočtené pomocí digitálních modelů terénu, 

vygenerovaných s použitím obou metod, se liší o méně jak 10 %, a to ve všech třech letech, kdy byl 

výzkum prováděn. 

Gómez-Gutiérrez et al. (2014) porovnával 3D modely menších strží, získané pozemním laserovým 

skenováním z jednoho stanoviska s metodou SfM (pomocí software 123D Catch) z ručně pořízených 

fotografií. Mračno bodů získané fotogrammetricky obsahovalo méně bodů než mračno z TLS, nicméně 

průměrná hustota bodů byla obdobná, vzhledem k více homogennímu pokrytí body metodou SfM. 

Co se týče porovnání přesnosti, průměrný rozdíl mračen bodů činil méně než 3 cm pro všech pět strží, 

respektive méně než 1 cm u tří z nich. U výsledků také nebyly pozorovány žádné nelineární deformace 

či systematické chyby. Autoři tedy shledali metodu SfM jako vhodnou pro monitoring 

geomorfologických procesů. Za její výhody navíc oproti TLS považují nízké náklady, menší časovou 

náročnost a nízké požadavky na expertní znalosti. 

Smith a Vericat (2015) se zabývali taktéž porovnáním výše zmíněných dvou metod v neúrodné oblasti 

horního toku řeky Cincy ve Španělsku. Jejich studie se zaměřila na několik úrovní velikosti 

zkoumaného území – pozemek (<30 m2), malé povodí (<4710 m2) a větší erozně ohrožené území 

(<1000 m2) a také na více letových hladin v případě náletu pomocí UAV (50 m, 150 m, 250 m). Rozdíl 

mezi DMT vytvořenými na základě metody SfM (pomocí software Agisoft PhotoScan) a TLS v případě 

malého pozemku byl dle autorů velmi malý (RMSE < 0,02 m pro pět zkoumaných pozemků). Co se 

týče rozdílu mezi hodnotami získanými pomocí TLS a pomocí UAV SfM pro větší území, zde již byly 

zaznamenány větší výkyvy, v závislosti na výšce náletu (RMSE = 0,08 m až 0,37 m). Čím vyšší výška, tím 

méně přesné výsledky byly získány. 

Porovnání TLS jakožto nejpřesnější nezávislé metody a pozemní a UAV fotogrammetrie provedla také 

Glendell et al. (2017). Výsledná objemová hodnocení zkoumaných strží porovnávala pomocí lineární 

regrese. Výsledky ukazují, že všechny metody jsou vzájemně srovnatelné. Největší rozdíl je potom 

v porovnání UAV SfM a TLS, kdy objemy vypočtené z leteckých snímků jsou mírně podhodnocené 

u malých erozních útvarů. Autoři hodnotili také efektivitu jednotlivých metod. UAV metoda byla 

vyhodnocena jako nejvhodnější pro monitoring větších území s viditelným poškozením. Pozemní 

fotogrammetrie vyšla nejlépe pro menší pozemky s nepřehledným erozním poškozením. Pozemní 

měření bylo také shledáno jako nejlevnější metoda, co se týče potřebného vybavení, zatímco UAV 

fotogrammetrie byla nejvíce efektivní z hlediska času potřebného pro následné zpracování dat. 
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1.4.4 HODNOCENÍ OBJEMU EROZNÍHO POŠKOZENÍ 

Výpočet objemu erozních útvarů lze klasicky provádět pomocí 2D kontaktních měření v jednotlivých 

profilech rýhy či strže (Casalí et al. 2006; Sobotková & Dumbrovský 2015), jejichž plochy jsou následně 

násobeny měřenou délkou erozního útvaru. Moderní metody výpočtu objemu pomocí 3D modelů 

získaných bezkontaktními technikami jsou však v nejnovějších publikacích více využívaným 

přístupem. 

Obecným postupem pro hodnocení objemových změn erozních strží či rýh pomocí podrobných 3D 

dat je podle d´Oleire-Oltmanns et al. (2012) porovnávání DMT pořízených v různých časových 

obdobích. Této metody využívá mnoho autorů (Martıńez-Casasnovas et al. 2002; Eltner et al. 2013; 

Gómez-Gutiérrez et al. 2014; Kaiser et al. 2014; Stöcker et al. 2015; Glendell et al. 2017), kteří mají data 

z více časových období k dispozici. Jedná se jak o porovnání před a po experimentální simulaci deště, 

tak o vývoj erozních rýh a rozsáhlých strží v řádech dní i několika let. 

Ne vždy je však informace o stavu povrchu půdy před erozí dostupná a je tudíž třeba objem erozních 

rýh spočítat i bez ní. Pro prvotní kvantifikaci objemu dříve nemonitorovaných rýh je v tomto případě 

podle d´Oleire-Oltmanns et al. (2012) nutné rekonstruovat (potenciální) původní povrch. K tomuto 

postupu autor nejprve manuálně digitalizoval hranu strže pomocí stereoskopických brýlí, poté byla 

tato 3D lomená čára využita pro tvorbu 3D polygonu a z něj byl vygenerován TIN (Triangulated 

Irregular Network) převedený na rastrový formát. Od takto vytvořeného „původního povrchu“ byl pro 

získání objemu odečten DMT strže vytvořený fotogrammetricky z UAV snímků. Stejným způsobem 

postupoval ve své publikaci také Peter et al. (2014) (Obr. 5). 

 

  

Obr. 5 Princip výpočtu objemu erozní rýhy dle Petera et al. (2014) 
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Další možnost jak vypočítat objem erozního útvaru popisuje Stöcker et al. (2015). Ta pro výpočet 

využila software Geomagic, pomocí kterého usadila nad síťový 3D model strže rovinnou plochu (Obr. 

6) a vypočetla tak objem mezi touto plochou a strží. V publikaci bohužel není uveden přesný popis 

tvorby plochy nad rýhou, tudíž není jasné, zda tato rovina kopíruje také výškový profil hrany rýhy. 

 

Glendell et al. (2017) taktéž ve své publikaci hodnotila objem několika erozních strží. Samotný DMT 

vytvořila pomocí software Surfer v. 12 a následně zde vizuálně identifikovala hrany strží. Jednotlivé 

tzv. původní povrchy byly poté vytvořeny interpolací z referenčních dat z laserového skenování. Tyto 

povrchy byly poté filtrovány pro zredukování drsnosti, která vznikla díky různorodosti výšek na hraně 

rýhy. 

  

Obr. 6 Usazení rovinné plochy nad strží v postupu Stöcker et al. (2015) 
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2 TESTOVÁNÍ METODY SFM PRO MONITORING EROZE 

Jak již bylo zmíněno v rešeršní části, týkající se bezkontaktních metod měření, fotogrammetrie je nyní 

jednou z nejvyužívanějších metod pro získávání podrobných informací jak o aktuálním erozním 

poškození povrchu půdy, tak také o jeho vývoji v čase. V tomto odvětví je v poslední době výzkum 

zaměřen zejména na využití také již výše popisované metody Structure from Motion (SfM). Pro její 

jednoduchost a zároveň přesnost a rovněž finanční nenáročnost byla zvolena jako nejvhodnější i pro 

tuto práci. Data v následujících kapitolách jsou tedy zpracovávána zejména touto metodou, není-li 

uvedeno jinak. 

2.1 ZPRACOVÁNÍ DAT – AGISOFT PHOTOSCAN 

Nejvíce využívaným softwarem pro fotogrammetrické zpracování dat za účelem nejrůznějšího 

monitoringu erozních procesů je v současné době, jak již bylo uvedeno v úvodní kapitole (kapitola 

1.4.2), Agisoft PhotoScan. V této práci byl taktéž pro tvorbu modelů zvolen jako nejvhodnější, a proto 

je zde popsán postup zpracování dat tak, jak byl pro výpočty používán. 

Zpracování dat je v programu obdobné pro pozemní i UAV měření, proto bude uveden pouze 

jednotný postup pro oba přístupy, a to pro verzi Agisoft PhotoScan Professional 1.3.3. 

Veškerá doporučení a vysvětlení jednotlivých nastavení jsou čerpána z manuálu programu (Agisoft 

2017) a doplňkově také z uživatelského fóra (http://www.agisoft.com/forum/). 

Postup zpracování dat je tedy následující: 

1. Import snímků ve Workspace panelu pomocí tlačítka Add Photos. 

Pokud je třeba, lze zkontrolovat kvalitu snímků, respektive jejich ostrost: označit všechny 

importované snímky, pravým tlačítkem vyvolat nabídku Estimate Image Quality. Pro zobrazení 

výsledků je třeba zobrazit snímky jako seznam s podrobnostmi. Doporučuje se vymazání snímků, 

které mají nižší kvalitu než 0,5. 

2. Tvorba řídkého mračna bodů (Sparse Cloud) – záložka Workflow – Align Photos. 

V dialogovém okně (viz Obr. 8) je třeba nastavit následující parametry: 

Accuracy – vyšší nastavená přesnost znamená přesnější odhad pozic fotoaparátu při snímkování. 

Při nastavení High software pracuje se snímky v plném rozlišení, při každém nižším nastavení 

přesnosti potom software snižuje rozlišení vstupních snímků faktorem 4. Pro nastavení Highest 

je rozlišení naopak zvýšeno, což může být výhodné při hledání tzv. Tie points (spojovacích bodů). 

Toto nastavení je však doporučováno pouze při použití velmi ostrých snímků a pro velmi 

podrobné studie, vzhledem k vyšší časové náročnosti. 

Generic preselection – zaškrtnutím této volby může být zrychlen výpočet díky odhadu 

sousedících párů snímků. 

Reference preselection – v tomto případě jsou překrývající se páry snímků vybírány na základě 

pozic fotoaparátu, jsou-li k dispozici (v případě geotagovaných snímků). 

Key point limit – maximální množství klíčových bodů snímku, při výpočtech ponecháváno 

defaultní – 40 000. Jak lze vyčíst z následujícího grafu (Obr. 7), tato hodnota je dostačující, 

obzvláště pokud je při výpočtu provedeno svazkové vyrovnání (Alignment Optimization). 
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Tie point limit – maximální počet spojovacích bodů na snímku, při výpočtech ponecháváno 

defaultní – 4 000 

 

 

Adaptive camera model fitting – tato možnost umožňuje automatický výběr parametrů 

fotoaparátu zahrnutých do vyrovnání. Například pro UAV snímkování tato proměnná může 

napomoci vyvarování se odchylek některých parametrů. 

  

Obr. 8 Dialogové okno pro tvorbu řídkého mračna bodů 

Obr. 7 Závislost mezi tzv. Reprojection Error a počtem klíčových bodů (Agisoft Forum 2015) 
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3. Referencování dat může být v tuto chvíli již provedeno, pokud byly do výpočtu zadány 

geotagované snímky. Pro referencování pomocí zaměřených vlícovacích bodů je postup 

následující: 

Pro automatickou detekci VB (při použití Coded Markers přímo z Agisoftu) – záložka Tools – 

Markers – Detect Markers. 

Marker type – je třeba určit dle typu použitých terčů. 

Tolerance – tolerance pro automatické vyhledávání středů terčů, dle zkušeností není 

pravidlem, že při nastavení nižší hodnoty jsou přesněji nalezeny středy, spíše je obecně 

nalezeno méně terčů či jich je více označeno šedou vlajkou, tedy nejsou automaticky použity 

při výpočtu. 

Po umístění VB lze jejich polohu zkontrolovat a případně opravit ručně na každé fotografii. 

Pro ruční umístění VB je třeba otevřít jakýkoliv snímek, na kterém se VB nachází – pravým 

tlačítkem kliknout na střed terče – Create Marker – otevřít jiný snímek, na kterém se nachází stejný 

VB – pravým tlačítkem kliknout na střed terče – Place Marker – vybrat číslo odpovídajícího VB. Na 

ostatních snímcích by se již tento VB měl umístit automaticky, je však třeba na všech fotografiích 

zkontrolovat a případně upravit jeho přesnou polohu. 

Import souřadnic VB se pro již umístěné VB provádí pomocí textového souboru se souřadnicemi 

bodů ve formátu číslo bodu, x, y, z. V Reference panelu je třeba přejmenovat Markers tak, aby 

názvy odpovídaly prvnímu sloupci textového souboru. Pokud jsou k dispozici také souřadnice 

fotografií, tak pokud jsou například ve WGS 84 (tedy v jiném systému než SJTSK, který je obvykle 

využíván v ČR), je třeba je v tuto chvíli vypnout (odškrtnout v Reference panelu u fotografií) 

a nastavit v Preferences souřadný systém na Local Coordinates Dále již samotný Import – vybrat 

.txt – Coordinate system = Local Coordinates – zkontrolovat zda pořadí sloupců v textovém 

souboru odpovídá pořadí v dialogovém okně. 

Zadání vzdáleností mezi VB v případě, že jsou k dispozici pouze rozteče VB a nikoliv jejich 

souřadnice, se provádí pomocí označení dvou VB v Reference panelu – kliknutím pravým 

tlačítkem – Create Scale Bar – zadáním vzdálenosti mezi body. 

Svazkové vyrovnání (Optimize Camera Alignment) – tlačítko Optimize Cameras v Reference 

panelu – provede svazkové vyrovnání pro dosažení vyšší přesnosti vypočtených prvků vnitřní 

a vnější orientace a korekce případné distorze (například tzv. bowl efektu). 

4. Filtrace spojovacích bodů – v některých případech může být vhodné vymazat některé nežádoucí 

spojovací body, například viditelně umístěné mimo objekt zájmu. To může být provedeno buď 

ručně, nebo pomocí předdefinovaných filtrů. V záložce Edit – Gradual Selection lze body filtrovat 

dle následujících parametrů: Reprojection error, Reconstruction uncertainty, Image count, 

Projection Accuracy. Po každém promazání mračna je třeba opět provést svazkové vyrovnání.  

5. Nastavení hranic modelu – pomocí tlačítek Resize region a Rotate region lze přímo v pracovní 

ploše nastavit velikost a natočení boxu, který ohraničuje velikost výsledného 3D modelu. V tomto 

kroku je tedy možné oříznout řídké mračno bodů a husté mračno již následně tvořit jen pro 

vybranou část objektu (například z důvodu časové úspory při výpočtu či méně kvalitních dat 

u okrajů). 
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6. Tvorba hustého mračna bodů (Dense Cloud) – záložka Workflow – Build Dense Cloud. 

V dialogovém okně (viz Obr. 9) je třeba nastavit následující parametry: 

Quality – nastavení vyšší kvality znamená získání přesnějšího a podrobnějšího výsledku, zároveň 

se ale prodlužuje čas výpočtu. Nastavení Ultra high pracuje s originálními snímky v plném 

rozlišení, každá nižší úroveň (High, Medium, Low, Lowest) nastavení potom snižuje rozlišení 

faktorem 4. 

Depth Filtering – filtrace mračna o odlehlé body. Nastavení Mild je doporučeno při zpracování 

podrobných detailů v modelu, kdy tyto detaily nechceme mít vyfiltrovány, vhodné také pro 

podrobnější  UAV data. Aggresive filtrace je doporučena pro data, která neobsahují příliš detailů, 

a nastavení Moderate je potom jakýmsi kompromisem mezi prvními dvěma variantami. Poslední 

možností je Disabled, tedy zakázat filtraci, ta ale není doporučována z toho důvodu, že výsledek 

by mohl být extrémně zašuměný. 

7. Tvorba digitálního modelu terénu (DMT nebo anglicky DEM – Digital Elevation Model) – záložka 

Workflow – Build DEM 

DMT může být vytvořen pouze pro již referencovaná data, je třeba vybrat souřadný systém, ve 

kterém bylo mračno referencováno. 

Source data – DMT může být vytvořen z Dense point cloud, Sparse point cloud, nebo Mesh 

(trojúhelníkové sítě, kterou je třeba nejprve vygenerovat). Nejpřesnějších výsledků je dosaženo 

při tvorbě modelu na základě Dense point cloud. 

Interpolation – pokud je interpolace vypnutá (Disabled), rekonstrukce DMT je provedena pouze 

v místech, kde jsou k dispozici body mračna. Při povolené interpolaci (Enabled) je DMT vypočten 

pro všechny části scény, které se nachází alespoň na jednom snímku, což je doporučené 

nastavení. Pro nastavení Extrapolated software generuje uzavřený model (bez děr) s některými 

výškovými daty extrapolovanými až za hranice boxu, který ohraničuje zájmové území. 

8. Tvorba ortofota – záložka Workflow – Build Orthomosaic 

Ortofoto může být vygenerováno, pouze pokud již byl vytvořen DMT (DEM) či trojúhelníková síť 

(Mesh). 

Surface – tvorba ortofota může být provedena na základě DMT (doporučeno pro UAV data) nebo 

Mesh, což je méně využívaná varianta, například pokud data nejsou referencovaná. 

Obr. 9 Dialogové okno pro tvorbu hustého mračna bodů 
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9. Export výsledků – záložka File – Export 

10. Export reportu – záložka File – Generate Report – generuje souhrn nastavení všech výpočtů 

a výsledků 

Většinu uvedeného postupu je možné také zpracovávat v tzv. Batch Process (Obr. 10), kde lze všechny 

kroky zařadit do řetězce úkonů, který je jednorázově spuštěn, a jednotlivé dílčí úkony jsou potom dále 

spouštěny již automaticky v operátorem daném pořadí. Takto automaticky samozřejmě nelze 

provádět některé části referencování a je také třeba vizuální kontrola výstupních dat jednotlivých 

dílčích výsledků. 

  

Obr. 10 Ukázka spuštění úlohy v Batch procesu 
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2.2 TESTOVÁNÍ NASTAVENÍ SOFTWARU AGISOFT PHOTOSCAN 

Zásadními nastaveními při tvorbě 3D modelu v software Agisoft PhotoScan jsou přesnost při tvorbě 

řídkého mračna bodů a také kvalita a filtrování při generování hustého mračna bodů. Pro tato 

nastavení bylo provedeno testování na datech z pozemní a UAV fotogrammetrie. 

2.2.1 TESTOVACÍ DATA 

POZEMNÍ FOTOGRAMMETRIE – SPLASH CUP 

Data z pozemní fotogrammetrie byla pořízena ve velmi detailním měřítku. Jedná se o snímky 

tzv. splash cups, což jsou nádobky naplněné vzorkem půdy, pomocí kterých se měří tzv. splash eroze, 

tedy množství uvolněných půdních částic vlivem kinetické energie dopadajících kapek (Zumr et al. 

2017). V případě tohoto vzorku se jednalo o kovovou nádobku o průměru 11 cm (viz Obr. 11). 

Vzhledem k takto malé velikosti vzorku bylo pořízeno 20 snímků ze vzdálenosti 35 cm, a to se 100% 

překryvy. Pro snímkování byl použit fotoaparát SONY Alpha ILCE-6000 (rozlišení 24 Mpx) s objektivem 

SONY s pevným ohniskem 16 mm a zoomem 18–55 mm. 

Pro všechny výpočty v softwaru Agisoft PhotoScan  byly použity 4 vlícovací body, které byly umístěny 

na hraně kruhové nádoby a do výpočtu tak byla zadána vzdálenost mezi nimi. Tyto body byly použity 

jednotně pro celé testování. 

Obr. 11 Splash cup s vyznačením řezů pro porovnání 

výsledných DMT 
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UAV FOTOGRAMMETRIE – BÝKOVICE 

Druhou testovací sadou dat jsou potom snímky experimentálního pozemku katedry K143 v povodí 

Býkovického potoka, které se nachází ve středočeském kraji, asi 10 km jihovýchodně od Benešova. 

Zemědělský pozemek leží mezi obcemi Takonín a Býkovice, má rozlohu přibližně 34 ha a je zde 

aplikováno konvenční zemědělství. Jedná se o půdní blok 8203, na kterém se nacházejí převážně 

kambizemě mesobazické, ve výrazných údolnicích se potom vyskytují kambizemě oglejené 

mesobazické a pseudogleje modální (ČGS 2018). Průměrný sklon pozemku činí 5,6°, místy však 

dosahuje až 15°, průměrná nadmořská výška pozemku činí 413 m n. m. Přibližně středem řešeného 

území prochází výrazná údolnice, do které se sbíhají erozní rýhy od jižního okraje pozemku, a která 

ústí na severovýchodě do Býkovického potoka. Ve vztahu ke koncepci DZES 5 se v místě údolnice 

a v západní a severní části pozemku nachází mírně erozně ohrožené půdy (VÚMOP v.v.i. 2018). 

 

  

Obr. 12 Experimentální povodí a pozemek Býkovice (vpravo ortofoto z roku 2006) 
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Snímky zájmového území byly pořízeny 23. 5. 2017 pomocí UAV Phantom 4 s integrovanou DJI 

kamerou s rozlišením 12 Mpx. Průměrná výška letové hladiny byla 28 m, počet snímků pro zpracování 

činil 494. 

Snímáno bylo území v severovýchodní části pozemku o rozloze cca 1,45 ha. Pro testování nastavení 

softwaru bylo použito 14 vlícovacích bodů (Coded Markers pro software Agisoft PhotoScan) o velikosti 

A2 (průměr středu 10 cm), totožných pro všechny série výpočtů. Rozmístění VB a testovacích řezů je 

patrné na Obr. 13. 

Při samotném testování byl vždy pro jednu sadu výpočtů měněn pouze jeden parametr a ostatní 

zůstávaly neměnné pro objektivitu výsledků. Testovány byly postupně tři parametry – Alignment 

accuracy, Quality při tvorbě Dense cloud a Depth filtering také při tvorbě hustého mračna bodů. Pro 

každou sérii výsledků bylo provedeno jak porovnání dílčích výsledků či parametrů přesnosti (těch, 

které byly v jednotlivých případech porovnatelné), tak také byly vždy provedeny dva reprezentativní 

řezy vygenerovanými DMT z hustého mračna bodů. 

Testování bylo provedeno kompletně na první sadě dat (Splash cup) a doplňkově také pro porovnání 

i na druhé sadě pořízené pomocí UAV. 

  

Obr. 13 Testovací území Býkovice s vyznačením řezů pro porovnání výsledných DMT 
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2.2.2 TVORBA ŘÍDKÉHO MRAČNA BODŮ – NASTAVENÍ PARAMETRU „ACCURACY“ 

Při tvorbě řídkého mračna bodů bylo provedeno testování nastavení přesnosti orientace snímků 

(Align Photos). Při testování na testovací sadě č. 1 (tzv. splash cups) byly použity všechny úrovně 

nastavení parametru Accuracy – Highest, High, Medium, Low, a Lowest. 

Ostatní parametry celého výpočtu zůstávaly neměnné, pro tvorbu hustého mračna bodů byla vždy 

nastavena nejvyšší kvalita a zakázáno filtrování. Přehled nastavených parametrů výpočtu je uveden 

v následující tabulce (Tab. 3). 

Tab. 3 Nastavení série výpočtů a vybrané výsledky pro testování Alignment accuracy 

Z vybraných výsledků, uvedených v předchozí tabulce vyplývá, že nastavení přesnosti při tvorbě 

řídkého mračna bodů ovlivňuje zejména tzv. Reprojection error. Ten udává přesnost bodů mračna, 

respektive rozdíl mezi předpokládanou a reálnou polohou bodu, udávaný v pixelech. Na výsledku je 

jasně patrný stoupající trend tohoto parametru při snižování přesnosti výpočtu, což také potvrzuje 

následující graf (Obr. 14). 
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Obr. 14 Vliv nastavení přesnosti při tvorbě řídkého mračna na výsledné rozlišení 

DMT a na přesnost bodů mračna (Reprojection error) 
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Graf na Obr. 14 také znázorňuje vliv nastavení Alignment accuracy na výsledné rozlišení DMT 

vytvořeného z hustého mračna bodů. Zde je evidentní, že toto rozlišení není nastavením výrazně 

ovlivněno, stejně jako rozlišení výsledného ortofota, které má identické hodnoty (viz Tab. 3). 

Zatímco rozlišení DMT příliš ovlivněné není, jeho polohová a zejména potom výšková přesnost je 

ovlivněna více. Na řezech vedených DMT (Obr. 15) je patrné, že pokud je model s nastavením nejvyšší 

přesnosti (Highest) brán jako referenční, potom další dva stupně nastavení (High a Medium) jsou 

poměrně přesné a jejich výsledek se od toho nejvyššího zásadně neliší. Naopak při nejnižších 

nastavených přesnostech (Low, Lowest) je již DMT posunut níže oproti těm přesnějším, v průměru asi 

o 1 mm. Tvarově a polohově lze však výsledek považovat za poměrně dobrý, zejména pro využití 

s nižší potřebou detailu. 

Obr. 15 Řezy DMT vytvořenými při různém nastavení Alignment accuracy 
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2.2.3 TVORBA HUSTÉHO MRAČNA BODŮ – NASTAVENÍ PARAMETRU „QUALITY“ 

Při tvorbě hustého mračna bodů je důležitým parametrem kvalita, ve které se model bude 

zpracovávat. Testování bylo opět provedeno na datové sadě č. 1 (splash cups) pro všechny možnosti 

nastavení – Ultrahigh, High, Medium, Low a Lowest. 

Ostatní parametry celého výpočtu zůstávaly opět neměnné, pro tvorbu řídkého mračna bodů byla 

nastavena přesnost (Alignment accuracy) High a filtrování výsledného hustého mračna bylo 

zakázáno. Přehled nastavení všech parametrů při výpočtu je uveden v následující tabulce (Tab. 4). 

Tab. 4 Nastavení série výpočtů a vybrané výsledky pro testování parametru Quality 

Z tabulky vyplývá, že v tomto případě je nejvíce ovlivněno rozlišení výsledného DMT, kdy pro největší 

kvalitu (Ultrahigh) je velmi vysoké – 0,034 mm, zatímco pro tu nejnižší (Lowest) je šestnáctkrát nižší. 

Tomuto číslu odpovídá také charakter zkoumaného parametru, kdy každé nižší nastavení pracuje se 

sníženým rozlišením vstupních snímků faktorem 4 (2x pro každou stranu). Růst velikosti pixelu 

rozlišení DMT je patrný také v příslušném grafu (Obr. 16). Rozlišení ortofota je potom ve výsledcích pro 

všechny nastavení shodné, stejně jako Reprojection error, což je logické vzhledem k tomu, že je 

počítán pro řídké mračno bodů, u kterého se žádný parametr neměnil. 
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Obr. 16 Vliv nastavení parametru Quality při tvorbě hustého mračna bodů na 

výsledné rozlišení DMT a ortofota 
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Na řezech digitálních modelů terénu (Obr. 17) je zřetelný vliv nastavení kvality na výsledný tvar 

modelu. Z těchto provedených řezů lze konstatovat, že ani DMT s druhým stupněm nastavení kvality, 

tedy High, nekopíruje DMT té nejvyšší přesnosti (Ultrahigh). Jedná se zejména o hodnoty v extrémech, 

kde jsou tyto rozdíly více znatelné. Co se týče řezu B, kde jsou znázorněny úzké prohlubně, tak v tomto 

případě je třeba zmínit, že v těchto místech se jedná o mezery mezi jednotlivými půdními agregáty, 

ve kterých je pravděpodobně obecně nižší kvalita modelu vzhledem k tomu, že překrývající se místa 

lze na snímcích hůře zachytit. 
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Obr. 17 Řezy DMT vytvořenými při různém nastavení kvality hustého mračna bodů 
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Nastavení Medium potom ještě poměrně dobře dokáže kopírovat celkový trend modelu povrchu, 

avšak v extrémech se liší opět o něco více. Další dva stupně nastavení (Low a Lowest) se již zdají být 

jako nevhodné pro tvorbu DMT, který by měl být podrobně analyzován, a který by měl sloužit pro další 

přesná hodnocení.  

Parametr Quality byl testován také na druhé sadě dat, tedy na snímcích pozemku v Býkovicích, 

pořízených pomocí UAV. Vzhledem k výsledkům předchozího testu již bylo přistoupeno k porovnání 

pouze tří nejvyšších nastavení – Ultrahigh, High a Medium, nastavení výpočtů je shrnuto v Tab. 5.  

 

Tab. 5 Nastavení série výpočtů a vybrané výsledky pro testování parametru Quality – UAV data 

 

Výsledky opět ukazují na změnu rozlišení DMT, tedy vždy dvojnásobně snížené rozlišení pro každé 

horší nastavení kvality. Rozlišení ortofota zůstává stejně jako v případě první datové sady neměnné. 
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Řezy vypočtenými modely (Obr. 18) taktéž ukazují, že nastavení kvality má na jejich výsledný tvar 

poměrně velký vliv. Mezi nastavením Ultrahigh a High je již patrný větší rozdíl než v případě první 

datové sady. Jedná se opět zejména o extrémy, které jsou při nižším nastavení spíše 

podhodnocovány, ať už se jedná o hloubky, tedy malé rýžky, či naopak o vyvýšené útvary. Při nastavení 

Medium se jedná již o poměrně výrazné rozdíly, kdy některé útvary jsou již plně zanedbány. 
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Obr. 18 Řezy DMT vytvořenými při různém nastavení kvality hustého mračna bodů – UAV data 
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Pro lepší znázornění rozdílů mezi jednotlivými stupni nastavení byly vytvořeny rozdílové modely DMT 

(Obr. 19), a to mezi nejvyšším nastavením a dvěma nižšími. Tyto rozdílové modely byly vypočteny na 

UAV datech z Býkovic, ve čtverci o velikosti 10 x 10 m, ve kterém je umístěna také linie řezu č. 1. 

Rozdílové modely (Obr. 19) jasně ukazují, ve kterých místech jsou výsledky výpočtů při nižších 

stupních nastavení spíše podhodnocovány a kde naopak nadhodnocovány oproti DMT Ultrahigh. 

Červená barva značí podhodnocení, respektive nižší položení porovnávaných modelů oproti tomu 

s nejvyšším Ultrahigh nastavením, zelená barva značí naopak to, že jsou modely v těchto místech 

umístěny výše než ten s nejvyšší kvalitou. Žluté odstíny potom vyznačují lokality s minimálními 

rozdíly.  

Pro oba výsledky lze konstatovat, že v hlubších útvarech jsou modely s nižší kvalitou spíše položeny 

výše oproti modelu Ultrahigh a ve vyvýšených místech je tomu naopak. Toto pravidlo však platí 

zejména u výraznějších terénních změn. 

Obr. 19 UAV DMT (vlevo nahoře) a ortofoto (vpravo nahoře) vypočtené při nastavení Ultrahigh a rozdílový 

model DMT Ultrahigh minus DMT High (vlevo dole) a DMT Ultrahigh minus DMT Medium (vpravo dole) 
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Co se týče samotných rozdílů v číselném vyjádření, pro High nastavení činily výškové rozdíly 

maximálně ±27 mm, průměrně potom +0,6 mm. Rozdíl u nastavení Medium dosáhl maxim 

v hodnotách -39 mm a +47 mm, průměrná hodnota činila opět +0,6 mm. Na Obr. 20 jsou znázorněny 

histogramy obou rozdílových modelů, kde je také patrné, že počet buněk pro zkoumaný čtverec je 

pro nastavení Medium čtvrtinový oproti počtu buněk modelu vypočteného při nastavení High. To je 

způsobeno tím, že rozlišení těchto modelů se liší o polovinu (viz kap. 2.1). 

V absolutních číslech bylo zjištěno, že co se týče nastavení High, více jak 70 % buněk se od DMT 

Ultrahigh lišilo pouze o ±1–5 mm, rozdíl v rozmezí 5–10 mm byl zaznamenán u 25 % buněk a rozdíl 

více jak 1 cm byl naměřen pouze u necelých 6 % buněk. DMT vypočtený při nastavení Medium se lišil 

oproti nejvyšší kvalitě ve 41 % buněk o hodnotu do ±5 mm, v rozmezí 5–10 mm se nacházelo 30 % 

buněk a více jak 1 cm rozdílu byl zaznamenán u 28 % buněk. Celkový přehled těchto hodnot je uveden 

v následující tabulce Tab. 6. 

Tab. 6 Počet buněk a procentuální zastoupení hodnot buněk rozdílových modelů v kategoriích 

 

  

 UAV High UAV Medium 

Absolutní rozdíl 

(mm) 
Počet buněk 

Procentuální 

zastoupení (%) 
Počet buněk 

Procentuální 

zastoupení (%) 

>10 13131 5.56 16617 27,91 

5–10 59930 25.37 18022 30,27 

3–5 52850 22.38 9237 15,51 

1–3 71345 30.21 10499 17,63 

<1 38940 16.49 5161 8,67 

Obr. 20 Histogramy rozdílových modelů mezi DMT s nastavením kvality Ultrahigh a High (vlevo) a Ultrahigh 

a Medium (vpravo) 
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2.2.4 TVORBA HUSTÉHO MRAČNA BODŮ – NASTAVENÍ PARAMETRU „DEPTH FILTERING“ 

Dalším důležitým parametrem při tvorbě hustého mračna bodů je jeho filtrace, při které jsou 

filtrovány odlehlé body. Testování tohoto parametru bylo opět provedeno pro všechny možnosti 

nastavení – Disabled, Mild, Moderate a Aggresive. 

Ostatní parametry celého výpočtu zůstávaly opět neměnné, pro tvorbu řídkého mračna bodů byla 

nastavena přesnost (Alignment accuracy) High a kvalita hustého mračna byla nastavena na nejvyšší 

možnou (Ultrahigh). Přehled nastavení všech parametrů při výpočtu je uveden v následující tabulce 

(Tab. 7). 

Tab. 7 Nastavení série výpočtů a vybrané výsledky pro testování parametru Depth filtering 

V tomto případě výsledky nepoukazují na vliv nastavení filtrování na rozlišení digitálního modelu ani 

ortofota. To je poměrně logické vzhledem k tomu, že by filtrování mělo pouze odstranit některé 

odlehlé body hustého mračna. 

Na znázorněných řezech (Obr. 21) lze pozorovat, že filtrování nemá větší vliv ani na tvar výsledného 

digitálního povrchu. Tvar DMT se liší pouze v některých extrémech, u řezu A se jedná o jedinou 

prohlubeň povrchu, u řezu B je patrný větší rozdíl taktéž v hlubších útvarech. V těchto místech se však 

jedná opět o mezery mezi jednotlivými půdními agregáty, ve kterých je pravděpodobně obecně nižší 

kvalita modelu vzhledem k tomu, že překrývající se místa lze hůře na snímcích zachytit. 
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High 1,256 Ultrahigh Disabled 0,0338 0,0338 

High 1,256 Ultrahigh Mild 0,0332 0,0332 

High 1,256 Ultrahigh Moderate 0,0336 0,0336 

High 1,256 Ultrahigh Aggresive 0,0326 0,0326 
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Obr. 21 Řezy DMT vytvořenými při různém nastavení filtrace hustého mračna bodů 
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Parametr Depth filtering byl pro porovnání testován opět také na datech UAV z lokality Býkovice. 

V následující tabulce Tab. 8 je uveden přehled nastavených parametrů výpočtu a některých výsledků 

testování. 

Tab. 8 Nastavení série výpočtů a vybrané výsledky pro testování parametru Depth filtering 

 

Dle tabulky (Tab. 8) je patrné, že nastavení filtrace opět neovlivnilo rozlišení výsledného DMT ani 

ortofota. Poloviční rozlišení DMT oproti ortofotu je způsobeno tím, že husté mračno bodů bylo tvořeno 

při nastavení kvality High, což odpovídá také výsledkům předchozího testu. 
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Z následujících řezů (Obr. 22) digitálními modely je i u dat UAV patrné, že rozdíly mezi jednotlivými 

DMT nejsou vzhledem k různým nastavením filtrace nijak zásadní. Rozptyl výšek se zde pohybuje do 

cca 0,5 cm, což je pro výšku náletu 28 m zanedbatelný rozdíl. Tento malý rozdíl potvrzuje také Obr. 

23, který zobrazuje rozdíl DMT spočteného bez filtrace (nastavení Disabled) a DMT nejvíce filtrovaného 

(Aggresive) spočtený pro čtverec o velikosti 10x10 m. 

Obr. 22 Řezy DMT vytvořenými při různém nastavení filtrace hustého mračna bodů – UAV data 
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Z rozdílového modelu dvou DMT vytvořených pomocí krajních nastavení filtrace na Obr. 23 vyplývá, že 

rozdíly mezi těmito DMT skutečně nejsou příliš markantní. Velkou část plochy pokrývá žlutá barva, 

která značí rozdíl do ±1 mm. Oproti rozdílovým modelům různého nastavení kvality (Obr. 19) zde 

téměř nejsou zřetelné ani kolejové řádky a nelze zde pozorovat pravidlo, v jakých lokalitách dochází 

spíše k nadhodnocení filtrovaného modelu či naopak. 

Co se týče samotných rozdílů v číselném vyjádření, pro nastavení filtru Aggresive oproti Disabled 

činily výškové rozdíly modelů maximálně +1,5 cm, v záporném smyslu -1,4 cm, průměrně potom 

+0,4 mm. Histogram rozdílových hodnot je vykreslen na Obr. 24.  

V absolutních hodnotách jsou rozdíly vyjádřeny pomocí počtu buněk, respektive jejich zastoupením 

v jednotlivých kategoriích v následující tabulce Tab. 9. 

 

Tab. 9 Počet buněk a procentuální zastoupení 

hodnot buněk rozdílového modelu Disabled 

minus Aggresive v kategoriích 
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>10 47 0,02 

5–10 6546 2,78 
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1–3 82126 34,91 

<1 110028 46,78 

Obr. 23 Ortofoto vypočtené při nastavení filtrace Disabled (vlevo) a rozdílový model DMT Disabled minus 

DMT Aggresive (vpravo)  

Obr. 24 Histogram rozdílového modelu mezi DMT 

s nastavením filtru Disabled a Aggresive 
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Z tabulky absolutních hodnot rozdílu lze vyčíst, že více jak 97 % buněk mělo hodnotu rozdílu nižší než 

±5 mm, mezi hodnotami 5 a 10 mm se pohybovalo 2,8 % buněk a počet buněk s hodnotou vyššího 

rozdílu je již zanedbatelný.  

2.2.5 SOUHRN VÝSLEDKŮ 

Testování nastavení software Agisoft PhotoScan při fotogrammetrickém zpracování snímků povrchu 

půdy bylo provedeno pro tři nejdůležitější nastavení – Alignment accuracy při tvorbě řídkého mračna 

bodů, Quality při tvorbě Dense cloud a Depth filtering také při tvorbě hustého mračna bodů. 

Zkoumán byl zejména vliv jednotlivých nastavení na přesnost bodů výsledného řídkého mračna 

(Reprojection error), na rozlišení DMT a ortofota generovaných z hustého mračna bodů a kvalitu DMT 

zkoumanou pomocí řezů a rozdílových modelů. 

Souhrn výsledků, respektive popis vlivu nastavení na výsledky je uveden v následující tabulce (Tab. 

10). 

Tab. 10 Vliv nastavení software Agisoft PhotoScan na výsledky výpočtu 

Z výsledků vyplývá, že vliv na tzv. Reprojection error má pouze parametr Alignment accuracy. To je 

zřejmé z definice parametru, kdy udává přesnost řídkého mračna bodů. Nicméně je jisté, že přesnost 

řídkého mračna bodů má dále veliký vliv na přesnost hustého mračna, potažmo DMT a ortofota z něj 

vytvořených. To je patrné také na řezech DMT (Obr. 15), jejichž tvary se dle tohoto nastavení liší, 

zejména v případě dvou nejnižších stupňů, tedy při nastavení Low a Lowest. 

Na řezech výslednými digitálními modely (Obr. 17) je patrný také velký vliv nastavení kvality hustého 

mračna bodů (parametr Quality), které tvar DMT dle výsledků ovlivňuje nejvíce. Zde se výsledky oproti 

nejvyššímu nastavení (Ultrahigh) liší (zejména v extrémech) již u druhého stupně nastavení (High), 

a nejmarkantnější jsou potom opět rozdíly pro dva nejnižší stupně (Low, Lowest) 

Vliv na rozlišení výsledného DMT byl zaznamenán pouze v případě změny nastavení kvality hustého 

mračna bodů (parametr Quality). Rozlišení ortofota se v zásadě s různým nastavením nemění, stejně 

jako nebyly při testování zaznamenány změny polohové přesnosti. 

Pro volbu nastavení software je třeba nejprve znát využití výsledných dat. Pro potřebu podrobného 

DMT je vhodné nastavit parametry na nejvyšší stupně, pro DMT větších území, které nebudou sloužit 

pro podrobné výpočty lze využit některá nižší nastavení, stejně jako pro tvorbu přehledových ortofot 

apod. Zásadním faktorem při rozhodování je samozřejmě také výpočetní čas, který stoupá s vyššími 

nároky na podrobnost výsledků. Nejvíce se časové nároky na výpočty liší pro nastavení parametru 

Quality. Zde v případě území Býkovic výpočet na nejvyšší kvalitu trval třikrát déle než pro nastavení 

Medium, zatímco u utestovacích dat Splash cup byl časový rozdíl výpočtu téměř padesátinásobný, 

díky velmi malému vzorku (výpočet trval maximálně desítky minut). Podrobněji časové nároky 

nemohly být zkoumány vzhledem k tomu, že během testování bylo provedeno několik změn 

Nastavení 

RMS 

reprojection 

error 

DMT rozlišení 
Ortofoto 

rozlišení 
Řez DMT 

Alignment accuracy ANO NE (mírně) NE (mírně) ANO 

Quality NE ANO NE ANO 

Depth filtering NE NE (mírně) NE (mírně) NE (mírně) 
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konfigurace použité výpočetní stanice. Časové nároky však kromě nastavení výpočtu závisí zejména 

právě na konfiguraci a aktuálním využití počítače a dále také na rozsahu a charakteru vstupních dat. 

2.3 TESTOVÁNÍ VLIVU POČTU POUŽITÝCH VB 

2.3.1 TESTOVACÍ DATA 

Pro testování vlivu počtu použitých vlícovacích bodů na přesnost výsledků vypočtených v software 

Agisoft PhotoScan byla použitá stejná datová sada, jako pro předchozí testování – sada č. 2 (UAV 

Býkovice) pořízená pomocí bezpilotního prostředku Phantom 4 z letové hladiny 28 m (podrobnosti 

o testovacích datech viz kapitola 2.2.1).  

Na území o rozloze 0,6 ha bylo rozmístěno 14 černých vlícovacích bodů na bílém pozadí, o průměru 

35 cm (průměr středu 10 cm), určených přímo pro software Agisoft PhotoScan (Coded targets – viz 

Obr. 4 vpravo), pro umožnění jejich automatické detekce. Rozmístění bodů bylo provedeno tak, aby 

pokrývaly jak vnější hranici zájmového území, tak také plochu uvnitř. Při terénním osazování VB se 

nepodařilo body umístit do pravidelné sítě, snahou však bylo je rozmístit rovnoměrně. 

Zaměření vlícovacích bodů bylo provedeno pomocí GPS s RTK korekcemi (GNSS X91+) s horizontální 

odchylkou HRMS=1,23÷1,58 cm a vertikální odchylkou VRMS=1,62÷2,47 cm. 

Pro testování bylo vytvořeno 7 schémat rozmístění vlícovacích bodů po zájmovém území (Obr. 25). 

První schéma S1 obsahuje všechny dostupné vlícovací body (14), pro schéma S2 byl vynechán VB, 

kterému byla naměřena největší polohová odchylka. V dalších krocích byly postupně ubírány VB ze 

středu a poté i z krajních pozic, až do konečného počtu čtyř VB (S7) umístěných v rozích území. 

Vynechané body nebyly využity jako vlícovací do výpočtu, jejich přesnost však byla také měřena 

a staly se z nich tzv. kontrolní body (KB). 

Všechny výpočty v softwaru Agisoft PhotoScan byly provedeny se shodným nastavením všech 

parametrů, tedy Alignment accuracy = High, Quality = Medium, Depth filtering = Mild. Výsledky byly 

porovnávány na ortofotech a DMT vytvořených z hustého mračna bodů. 

  

    

    Obr. 25 Schémata rozmístění vlícovacích bodů pro testování 
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2.3.2 POLOHOVÁ PŘESNOST 

Polohová přesnost byla zkoumána na vlícovacích, respektive kontrolních bodech (nepoužitých VB). 

Jejich odchylky byly měřeny v software ArcGIS nad vrstvou ortofota a vrstvou bodů o známých 

souřadnicích, které byly naměřeny pomocí GPS. Měřena potom byla vzdálenost od těchto GPS bodů 

k vlícovacím bodům vykreslených na ortofotu. Na Obr. 26 jsou znázorněny vektory měřených XY 

odchylek na všech VB a KB, pro větší vypovídací schopnost 1000x zvětšené. 

  

  

  

  

Obr. 26 Vektory XY odchylek pro všechna schémata použitých VB 
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Pro všechny naměřené hodnoty XY odchylek byly spočítány hodnoty RMSEXY (Root Mean Square Error). 

Tytéž hodnoty jsou udávány také přímo softwarem Agisoft PhotoScan, opět jak pro vlícovací body, tak 

také pro ty kontrolní nevyužité. Přehled těchto udaných hodnot, i hodnot reálně naměřených je 

uveden v následující tabulce (Tab. 11). 

Tab. 11 Hodnoty RMSE pro XY odchylky vlícovacích a kontrolních bodů měřené versus udané softwarem 

Agisoft PhotoScan 

Z tabulky je patrné, že hodnota RMSEXY pro použité vlícovací body je příznivější v případě jejich 

menšího počtu, zatímco u kontrolních bodů je tomu naopak. To je poměrně logické vzhledem k tomu, 

že z výpočtu byly postupně vyřazovány zejména VB s většími odchylkami. Pro celkové hodnocení 

výpočtu je však vhodné sledovat RMSEXY pro všechny body. V tomto případě lze konstatovat, že mírně 

příznivější hodnoty odchylek vykazují výpočty při použití 8–14 vlícovacích bodů. 

Graf na Obr. 27 znázorňuje hodnoty RMSEXY uvedené v tabulce Tab. 11 a potvrzuje mírně stoupající 

tendenci odchylek na všech zkoumaných bodech (vykreslené černou barvou) při použití menšího 

počtu vlícovacích bodů. Zároveň zde lze porovnat hodnoty RMSEXY naměřené a udané softwarem 

Agisoft PhotoScan. Je patrné, že trend je v obou případech obdobný, nicméně Agisoft udává 

v porovnání s reálnými hodnotami odchylky mírně podhodnocené. 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

 14 VB 13 VB 10 VB 8 VB 6 VB 5 VB 4 VB 

RMSEXY VB (cm) 1,83 1,68 1,95 2,03 1,55 1,49 1,35 

RMSEXY KB (cm)   1,73 1,63 2,43 2,32 2,34 

RMSEXY VB+KB (cm) 1,83 1,89 1,89 1,87 2,10 2,06 2,10 

Agisoft RMSEXY VB (cm) 1,54 1,39 1,72 1,82 1,50 1,01 0,91 

Agisoft RMSEXY KB (cm)   1,05 1,21 1,88 2,12 2,18 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

468101214

R
M

S
E

x
y

(c
m

)

Počet použitých VB

Obr. 27 Hodnoty RMSE pro XY odchylky vlícovacích a kontrolních bodů 

měřené versus udané softwarem Agisoft PhotoScan 
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Na následujícím obrázku (Obr. 28) jsou potom znázorněny naměřené hodnoty odchylek všech bodů 

pomocí krabicového grafu. Je zde patrná přítomnost odlehlých hodnot, respektive pouze jediné – jde 

vždy o odchylku na bodu č. 10. Největší rozptyl hodnot XY odchylek mají potom zejména výpočty 

s využitím méně vlícovacích bodů (6, 5, 4), nejmenší rozptyl je naopak zaznamenán u výpočtu 

s 8 vlícovacími body. Medián hodnot opět mírně roste s menším počtem použitých VB. 

2.3.3 VÝŠKOVÁ PŘESNOST 

Výšková přesnost byla zkoumána opět na vlícovacích, respektive kontrolních bodech (nepoužitých 

VB). Jejich odchylky byly stejně jako u polohové přesnosti měřeny v software ArcGIS, tentokráte nad 

vrstvou digitálního modelu terénu vytvořeného z hustého mračna bodů, a změřené výškové odchylky 

byly porovnávány s vrstvou bodů o známých souřadnicích, které byly naměřeny pomocí GPS. 

V následující tabulce (Tab. 12) je uveden přehled RMSEZ naměřených hodnot a zároveň také hodnot 

udaných softwarem Agisoft PhotoScan. 

Tab. 12 Hodnoty RMSE pro Z odchylky vlícovacích a kontrolních bodů měřené versus udané softwarem 

Agisoft PhotoScan 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

 14 VB 13 VB 10 VB 8 VB 6 VB 5 VB 4 VB 

RMSEZ VB (cm) 1,26 1,19 1,62 1,25 0,66 0,82 0,76 

RMSEZ KB (cm)   1,39 1,22 1,89 1,71 1,66 

RMSEZ VB+KB (cm) 1,26 1,36 1,55 1,24 1,50 1,45 1,46 

Agisoft RMSEZ VB (cm) 1,07 0,97 1,07 1,08 0,49 0,53 0,58 

Agisoft RMSEZ KB (cm)   1,18 1,12 1,63 1,49 1,44 

Obr. 28 Krabicové diagramy naměřených XY odchylek všech bodů pro různý počet 

použitých VB 
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Z tabulky je opět patrné, že hodnota RMSEZ pro použité vlícovací body je příznivější v případě jejich 

menšího počtu, zatímco u kontrolních bodů je tomu naopak. To je poměrně logické vzhledem k tomu, 

že z výpočtu byly postupně vyřazovány zejména VB s většími odchylkami. Pro celkové hodnocení 

výpočtu je však vhodné sledovat RMSEZ pro všechny body. V tomto případě lze stejně jako v případě 

testování polohové přesnosti konstatovat, že mírně příznivější hodnoty odchylek vykazují výpočty při 

použití většího počtu vlícovacích bodů. Tentokrát však s výjimkou počtu 10 VB, kde RMSEZ vyšla 

nejvyšší ze všech testovaných schémat. 

Obr. 29 vykresluje hodnoty RMSEZ uvedené v tabulce (Tab. 12) a potvrzuje mírně stoupající tendenci 

odchylek na všech zkoumaných bodech (vykreslené černou barvou) při použití menšího počtu 

vlícovacích bodů, s výjimkou již zmíněného schématu S3 s využitím 10 VB. Zároveň zde lze porovnat 

hodnoty RMSEZ naměřené a udané softwarem Agisoft PhotoScan. Trend je v obou případech opět 

obdobný, nicméně Agisoft udává v porovnání s reálnými hodnotami odchylky opět podhodnocené. 
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Obr. 29 Hodnoty RMSE pro Z odchylky vlícovacích a kontrolních bodů 

měřené versus udané softwarem Agisoft PhotoScan 
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Na krabicových grafech (Obr. 30) jsou znázorněny naměřené hodnoty výškových odchylek všech 

bodů. V datech se tedy nenachází žádné odlehlé body, největší rozptyl pak ukazují odchylky při využití 

10 VB a dále při nižších počtech VB. Oproti datům z testování polohové přesnosti jsou v těchto 

výškových hodnotách zaznamenány menší extrémy, tedy v některých případech i nulové odchylky 

a maxima do 3,3 cm. 

Vliv počtu použitých vlícovacích bodů byl zkoumán také na řezech digitálním modelem terénu, 

vytvořených z hustého mračna bodů. Z řezů DMT (Obr. 31) je patrné, že reliéf modelu v tomto případě 

není počtem použitých vlícovacích bodů ovlivněn. Všechny řezy kopírují téměř identickou linii, liší se 

však v jejím výškovém umístění. 

Obr. 30 Krabicové diagramy naměřených Z odchylek všech bodů pro různý počet 

použitých VB 
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Obr. 31 Řezy DMT vytvořenými s různými počty vlícovacích bodů 
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2.3.4 SOUHRN A DISKUSE VÝSLEDKŮ 

Vliv počtu vlícovacích bodů na přesnost výsledků vypočtených pomocí software Agisoft PhotoScan 

byl testován na snímcích pořízených pomocí UAV z výšky 28 m, a to jak na výsledných ortofotech , tak 

na digitálních modelech terénu. Všechny výstupy byly zpracovány při nastavení 

Alignment accuracy = High, Quality = Medium, Depth filtering = Mild. 

Testovaná schémata obsahovala při výpočtu 4–14 VB.  

Výsledky polohové přesnosti, hodnocené pomocí RMSE změřených XY odchylek ukázaly, že 

nejvhodnější z testovaných schémat jsou schémata s využitím 8–14 vlícovacích bodů. V těchto 

případech dosahují RMSEXY téměř shodných hodnot mezi 1,83 cm a 1,89 cm. Při využití menšího počtu 

vlícovacích bodů se zvětšuje rozptyl hodnot XY odchylek a dochází tak k větším lokálním extrémům. 

Výšková přesnost vykazuje obdobné výsledky jako ta polohová. Dle RMSE výškových odchylek je 

taktéž vhodné využití většího počtu vlícovacích bodů, tedy opět 8–14 s tím rozdílem, že schéma 

s využitím 10 VB (S3) dopadlo naopak v hodnocení nejhůře. Toto mohlo být způsobeno vysokou 

hodnotou Z odchylky pro VB č. 10, kdy v tomto případě dosáhla hodnoty 3,28 cm. Zároveň byly VB na 

tomto schématu rozmístěny nejméně rovnoměrně, což výsledky může poměrně silně ovlivňovat 

(Tonkin & Midgley 2016b; Agüera-Vega et al. 2017). RMSEZ nejlépe hodnocených schémat (S1, S2, S4) 

potom dosahovaly hodnot 1,24–1,36 cm. Lze tedy konstatovat, že výsledný model je přesnější ve 

výškách než v poloze, což v obdobných studiích bývá právě naopak (Tahar et al. 2012; Harwin et al. 

2015; Clapuyt et al. 2016; Agüera-Vega et al. 2017). 

Vlícovací bod č. 10 dosahuje celkově nejvyšších odchylek jak v poloze, tak ve výšce. To může být 

způsobeno například drobnou chybou či nepřesností při měření bodu.  

Jako nejvhodnější se dle výsledků testování v tomto případě jeví rozložení vlícovacích bodů dle 

schématu S4, kdy je po území rozmístěno celkem 8 vlícovacích bodů – 7 po okrajích a jeden 

uprostřed. Obecně je však třeba zmínit, že v tomto testování byl zkoumán vliv počtu VB, a vliv jejich 

rozmístění byl více či méně zanedbán, respektive rozmístění bylo v rámci jednotlivých schémat 

voleno co nejpříznivěji dle obecných doporučení (viz kapitola 1.4.2), tedy zejména bylo dbáno na co 

nejrovnoměrnější pokrytí celé plochy. 

Celkově lze z testování vyvodit závěr, že je lepší použít více vlícovacích bodů, nicméně při vhodném 

umístění menšího počtu VB jsou rozdíly ve výsledcích pouze v řádech milimetrů. To jsou v metodě 

UAV fotogrammetrie při letové hladině 28 m a při zaměření VB pomocí GPS s RTK korekcemi 

zanedbatelné hodnoty. 

Obecně lze také konstatovat, že přesnost výsledků pro tuto použitou letovou hladinu řádově 

odpovídá přesnosti měření VB pomocí GPS, která byla udána v horizontálním směru hodnotami 

1,23÷1,58 cm a vertikální odchylkou 1,62÷2,47 cm.  

Obdobné testování vlivu počtu a rozmístění vlícovacích bodů na výsledky UAV fotogrammetrie 

provedlo v minulosti již několik autorů. Harwin et al.  (2015) pomocí oktokoptéry s fotoaparátem 

Canon 550D nasnímali území o rozloze přibližně 1000 m2 z výšky 20–25 m. Pro referencování využili 

taktéž tzv. Coded targets (o průměru středu 11 cm) určených pro software Agisoft PhotoScan, ve 

kterém zpracovávali výsledky. Vlícovací body byly umístěny po stranách a uprostřed testovacího 

území, a to ve dvou schématech o počtu 5 a 13 VB. Zaměření bodů bylo provedeno pomocí totální 
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stanice s přesností σXYZ=0,2 cm, v rámci experimentu však byla přesnost zaměření „degradována“ také 

na přesnost odpovídající RTK-GPS, tedy σXYZ=2,2 cm. Výsledná přesnost modelu při zaměření VB 

totální stanicí byla pro 13 VB RMSEXY=0,32–0,51 cm a RMSEZ=0,64–0,78 cm (rozptyl hodnot je 

v závislosti na dalších parametrech) a pro 5 VB RMSEXY=0,43-0,60 cm a RMSEZ=1,15-1,36 cm. Co se týče 

zaměření VB pomocí RTK-GPS, které odpovídá této práci, potom pro 13 VB jsou výsledky kontrolních 

bodů modelu  RMSEXY=0,70–1,03 cm a RMSEZ=1,19–1,66 cm a pro 5 VB RMSEXY=0,73–1,05 cm 

a RMSEZ=1,59–1,98 cm. Z těchto dat vyplývá, že větší počet vlícovacích bodů v tomto případě mírně 

zlepšuje přesnost výsledného modelu (ortofota). Zároveň zde bylo taktéž konstatováno, že výsledná 

přesnost modelu při této výšce náletu řádově odpovídá přesnosti zaměření vlícovacích bodů, což 

potvrzují i výsledky v této práci. 

Tomaštík et al. (2017) testovali různé scénáře rozmístění vlícovacích bodů na třech lokalitách 

o rozlohách 0,2–1,2 ha na Slovensku. Použité vlícovací body měly tvar bílého signalizačního kříže o 

velikosti 1x1 m a ostatní kontrolní body byly definovány bílým papírem velikosti A4. Veškeré body 

byly zaměřeny totální stanicí. Nálety byly provedeny bezpilotním prostředkem DJI Phantom 3 v letové 

hladině 50–75 m. Rozmístění vlícovacích bodů bylo provedeno v pěti schématech s počtem VB 4, 5, 7 

a 9. První dvě schémata obsahovala 4 VB umístěné do rohů testovacího pole a poté do středů stran. 

Pro dalších schémata tvořilo základ rozmístění do rohů a další body byly přidávány do středu a po 

stranách. Tato rozmístění byla testována pro všechny tři lokality, snímky byly zpracovány v softwaru 

Agisoft PhotoScan. Schémata obsahující 5 VB a více vykázala obecně pro všechna území mírně větší 

přesnost v poloze než ta, která měla pouze 4 VB. V případě výškové přesnosti toto však již neplatí. 

Obecně autoři zhodnotili, že nenalezli žádné pravidlo, které by určovalo jaké schéma či počet 

vlícovacích bodů je z hlediska přesnosti výsledného modelu nejlepší použít. Autoři také uvedli 

odchylky VB, udané softwarem Agisoft PhotoScan. Ve většině případů jsou tyto hodnoty nižší, než byly 

reálně naměřené odchylky na kontrolních bodech, což také odpovídá výsledkům v této práci (viz Obr. 

27 a Obr. 29). 

Další autoři zkoumali vliv počtu a rozmístění vlícovacích bodů na datech pořízených z větších 

výškových hladin. Agüera-Vega et al. (2017) ve své podrobné studii mapuje území (17,64 ha) jižního 

španělského pobřeží pomocí oktokoptéry MikroKopter z výšky 120 m pomocí fotoaparátu Nikon D-

3100. Výsledné ortofoto zpracované v softwaru Agisoft PhotoScan má rozlišení 3,3 cm/pix. Pro 

hodnocení přesnosti bylo po území rozmístěno 72 vlícovacích a kontrolních bodů, které byly 

zaměřeny pomocí GPS v RTK módu s výrobcem udanou polohovou přesností ±1 cm a výškovou 

přesností ±2 cm. Výpočet byl opakován pro celkem 45 variant rozmístění VB po celém území. Varianty 

sestávaly s počtu VB 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 20, přičemž bylo vždy použito ještě pět možností rozmístění 

těchto bodů. Přesnost modelu byla hodnocena na kontrolních bodech. Výsledky polohové přesnosti 

ukázaly, že hodnoty RMSEX,Y mohou být rozděleny do tří skupin: 4, 5, 6 VB (RMSEX,Y÷8 cm), 7, 8, 9 VB 

(RMSEX,Y÷5 cm) a 10, 15, 20 VB (RMSEX,Y÷4 cm). Odchylky v těchto skupinách dosahují obdobných 

hodnot a klesají s počtem VB. Pro výškové odchylky potom taktéž dle výsledků platí, že čím vyšší byl 

počet VB, tím menší byly hodnoty RMSE, rozdíl mezi 15 a 20 VB však opět nebyl příliš markantní. Pro 

obě hodnocení potom taktéž platí, že rozptyl hodnot odchylek byl vždy menší pro větší počet VB, což 

může být způsobené také rozložením VB, kdy při nižších počtech byly rozloženy v extrémnějších 

variantách (např. shlukově). 

Tonkin a Midgley (2016b) naopak ve své studii, která byla provedena za obdobných podmínek jako ta 

předchozí výše uvedená, nenašli mezi počtem použitých VB a přesností výsledného modelu žádnou 

korelaci. Výzkum byl proveden pouze pro výškovou přesnost, přičemž u vyššího počtu VB v některých 
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případech dokonce hodnoty RMSEz mírně klesaly. Jejich výsledky však obecně nevykazovaly příliš 

velké rozdíly, pro počet VB 4–101 se hodnoty RMSEz pohybovaly mezi 5,9 cm a 7,6 cm (při výšce náletu 

100 m). Závěrem této studie tedy je, že vyšší počet VB nemusí nutně zvyšovat přesnost výsledného 

modelu. V tomto závěru se shodují také s Carrivickem et al. (2016), který tuto skutečnost vysvětluje 

tím, že při nižších počtech VB jsou z výpočtu vynechány VB s vysokými chybami vzniklými při 

zaměření. Tonkin a Midgley (2016b) nicméně uvádí zásadní vliv rozmístění VB, kdy při 

nerovnoměrném pokrytí území je výšková přesnost modelu až několikanásobně nižší. 

Z uvedených studií a jejich porovnání s výsledky této práce lze vyvodit, že nelze vždy prokázat přímý 

kladný vliv zvýšení počtu použitých vlícovacích bodů na přesnost výsledných modelů a ortofot. 

Nicméně obecná shoda autorů je na minimálním počtu, kde se doporučuje využití alespoň 

5 vlícovacích bodů, lépe však výsledky vychází pro cca 7–8 vlícovacích bodů. V některých studiích, 

jako i v této, však výsledky kolísají a jejich hodnoty se od sebe příliš neliší. 

Jako zásadní potom označuje většina autorů vliv rozmístění vlícovacích bodů, kdy je třeba se 

vyvarovat tzv. shluků a je třeba dbát na rovnoměrné rozmístění po zkoumané ploše. Doporučuje se 

také jak rozmístění po okrajích plochy, tak také v jejím středu. V této práci bylo těchto pokynů dbáno, 

což může být vysvětlením pro malé rozdíly v přesnosti výsledných modelů. 
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2.4 TESTOVÁNÍ VLIVU VÝŠKY SNÍMKOVÁNÍ 

2.4.1 TESTOVACÍ DATA 

Testování vlivu výšky snímkování na přesnost fotogrammetricky zpracovaných digitálních modelů 

terénu a ortofot bylo prováděno nad snímky zemědělského pozemku u obce Lbosín, která se nachází 

v těsné blízkosti experimentálního povodí Býkovice, které je popsáno v kapitole 2.2.1. V lokalitě došlo 

11. 8. 2017 k významné srážkové události (celkový úhrn srážek 38 mm s maximální intenzitou 

18 mm/hod), při níž došlo k extrémnímu eroznímu poškození pozemku, který byl čerstvě osetý 

ozimou plodinou. 

Pozemek byl poškozen plošnou a zejména rýhovou erozí, která se charakteristicky sbíhala do 

centrální údolnice vzhledem k miskovitému tvaru pozemku, na jejímž úpatí vznikl rozlehlý 

sedimentační kužel – viz Obr. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na poškozené lokalitě byla vybrána jedna výrazná erozní rýha (Obr. 32 vpravo), která byla 

nasnímkována z několika letových hladin pomocí UAV Phantom 4 s integrovanou DJI kamerou 

s rozlišením 12 Mpx, a zároveň byly pro porovnání pořízeny snímky ze země pomocí fotoaparátu 

SONY Alpha ILCE-6000 (rozlišení 24 Mpx). 

UAV nálety byly realizovány v celkem čtyřech výškách – 8 m, 16 m, 31 m a 113 m, snímkování 

fotoaparátem bylo provedeno pomocí teleskopické tyče ve výšce 2 m. Pro umístění výsledků do 

stejného souřadného systému a bylo využito vlícovacích bodů, které byly zaměřeny pomocí GPS s RTK 

korekcemi. Vlícovací body bylo třeba rozmístit jak kolem rýhy, tak také kolem celého pozemku pro 

snímání z větších výšek. Z důvodu snímání z různých výšek byly použity VB o různých velikostech tak, 

aby vždy bylo zajištěno jejich snadné rozpoznání pro každou výšku a zařízení. Pro výšku snímání 2 m 

bylo využito 12 VB (9x A5 + 3x A2), pro 8 m a 16 m o jeden méně – tedy 11 VB (8x A5 + 3x A2), pro 

25 m bylo použito 17 VB velikosti A2 a pro výšku 113 m potom celkem 13 VB (10x A1 + 3x A2). 

Obr. 32 Zemědělský pozemek u obce Lbosín, vpravo testovací rýha 
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Všechny výpočty v softwaru Agisoft PhotoScan byly provedeny se stejným nastavením všech 

parametrů, tedy Alignment accuracy = High, Quality = Ultra high, Depth filtering = Mild. Výsledky byly 

porovnávány na ortofotech a DMT vytvořených z hustého mračna bodů. 

2.4.2 POLOHOVÁ PŘESNOST 

Polohová přesnost byla zkoumána na dvou vlícovacích bodech velikosti A2, které byly použity pro 

všechny výšky a zároveň je lze jakožto jediné na všech datech identifikovat. Jejich odchylky byly 

měřeny v software ArcGIS nad vrstvou ortofota a vrstvou bodů o známých souřadnicích, které byly 

naměřeny pomocí GPS. Měřena tedy byla vzdálenost od těchto GPS bodů k vlícovacím bodům 

vykreslených na ortofotu. Naměřené hodnoty XY odchylek jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 

13) a grafu na Obr. 33. 

Z uvedených hodnot vyplývá, že polohově přesnější výsledky byly dosaženy z nižších výšek 

snímkování. Naopak nejvyšší nálet vykazuje největší polohové odchylky, a to více jak 3 cm. V tomto 

případě však lze stále hovořit o vynikající polohové přesnosti, vzhledem k tak vysoké letové hladině. 

Poměrně překvapivé však je, že z výšky snímkování 8 m (respektive 16 m pro VB A23) bylo dosaženo 

nižší odchylky než při snímkování fotoaparátem z výšky 2 m. To je pravděpodobně způsobeno hned 

několika faktory. Prvním z nich je skutečnost, že nálet z výšky 8 m pokrývá větší území, což znamená, 

že měřené VB jsou umístěny více uprostřed modelu, tedy byly lépe pokryty snímky a orientace snímků 

zde vykazuje větší přesnost než na okrajích. Zároveň bylo ruční snímání provedeno na rozdíl od UAV 

náletu pouze liniově (viz Obr. 34), což taktéž nepřispívá k přesné orientaci snímků při tvorbě řídkého 

mračna bodů. Dalším faktorem může být to, že na snímkování pomocí teleskopické tyče se 

nepodařilo vyhnout snímkování stínu fotografky, což může taktéž způsobit drobnější chyby při 

výpočtu vzhledem k tomu, že stín na každé fotografii mění svou polohu. Pro pozemní fotogrammetrii 

je také vhodnější zaměření VB přesnější metodou než je GPS, která má přesnost nižší než je obecně 

předpoklad přesnosti pozemní fotogrammetrie, která by měla být řádově v milimetrech. 

Tab. 13 Polohové odchylky vlícovacích bodů pro 

jednotlivé výšky snímkování 

 XY odchylka (cm) 

výška 

snímko

vání 

2 m 8 m 16 m 31 m 113 m 

VB A22 0,82 0,62 1,20 1,40 3,10 

VB A23 0,80 0,54 0,41 1,44 3,20 

Obr. 33  Velikost XY odchylek vzhledem k výšce snímkování 
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2.4.3 VÝŠKOVÁ PŘESNOST 

Výšková přesnost byla zkoumána opět na vlícovacích bodech A22 a A23. Jejich odchylky byly stejně 

jako u polohové přesnosti měřeny v software ArcGIS, tentokráte nad vrstvou digitálního modelu 

terénu vytvořeného z hustého mračna bodů, a změřené výškové odchylky byly porovnávány s vrstvou 

bodů o známých souřadnicích, které byly naměřeny pomocí GPS. V následující tabulce (Tab. 14) je 

uveden přehled změřených hodnot Z odchylek v absolutních hodnotách.  

 

  

Tab. 14 Výškové odchylky vlícovacích bodů pro 

jednotlivé výšky snímkování 

 Z odchylka (cm) 

výška 

snímko

vání 

2 m 8 m 16 m 31 m 113 m 

VB A22 0,15 0,31 0,20 0,70 1,70 

VB A23 0,75 0,26 0,04 0,79 1,87 

Obr. 34 Porovnání pokrytí snímky a jejich pozic pro výšky 2 a 8 m  
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Obr. 35 Velikost Z odchylek vzhledem k výšce snímkování 
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Z přehledu hodnot a z jejich grafického zobrazení (Obr. 35) opět vyplývá, že ze dvou nejvyšších 

letových hladin byla vytvořena ortofota s nejnižší výškovou přesností. V tomto případě však původní 

předpoklad platí ještě méně pro nižší výškové úrovně snímkování (2–16 m). Zejména u vlícovacího 

bodu A23 se totiž se zvětšující výškou zvětšuje dokonce i přesnost VB. To může být způsobeno faktory 

zmíněnými již v hodnocení polohové přesnosti (kap. 2.4.2) či to může být pouze náhodný jev 

u daného vlícovacího bodu. 

Porovnání výškové přesnosti bylo provedeno také na dvou řezech (poloha řezů viz Obr. 32) digitálním 

modelem terénu, vytvořeným z hustého mračna bodů (Obr. 36). 
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Obr. 36 Řezy DMT vytvořenými ze snímků pořízených z různých výšek 
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Na řezech je markantní zejména různá podrobnost jednotlivých modelů a také jejich rozdílná výšková 

poloha. Modely vytvořené ze snímků z nejnižších výškových hladin jsou těmi nejpodrobnějšími, 

zatímco model ze snímků z výšky přes 100 m je poměrně vyhlazený a zanedbává tak některé méně 

výrazné erozní projevy či jiné povrchové změny. Výškové rozdíly jsou potom taktéž největší mezi 

vyššími hladinami a těmi nejnižšími. Je patrné, že model z výšky 100 m je celkově položen výše než 

ostatní modely, zatímco naopak DMT nasnímaný z výšky 31 m je položen nejníže. Nelze tedy vyvodit 

žádné pravidlo o tom, zda jsou modely snímané z větších výšek automaticky položené níže či výše 

oproti těm podrobnějším.  

Pro podrobnější znázornění rozdílů mezi jednotlivými digitálními modely terénu byly v prostředí 

ArcGIS vypočteny jejich rozdílové modely (Obr. 37). Pro porovnání byly modely odečítány vždy od toho 

nejvíce podrobného, tedy vygenerovaného ze snímků pořízených z výšky 2 m. Na obrázku jsou 

zobrazeny výřezy těchto modelů ve čtvercích o velikosti 5x5 m. Dále jsou zde uvedeny histogramy 

buněk rozdílových modelů pro tyto čtverce. 
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Obr. 37 Rozdílové modely DMT z různých výšek a jejich histogramy 
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První rozdílový model zobrazuje výškové rozdíly mezi DMT ze snímků pořízených ve 2 m a 8 m. Zde je 

třeba upozornit, že dle výsledků předcházejících testů polohové a výškové přesnosti je možné, že 

celková přesnost modelu z vyšší výšky je větší oproti pozemní fotogrammetrii. Průměrný rozdíl mezi 

modely je +1,3 mm, v maximech rozdíly dosahují -58,9 mm a +94,5 mm. Ty se však vyskytují na 

okrajích rozdílového modelu, kde je také okraj modelu z výšky 2 m. Zde jsou data vždy méně přesná. 

Hodnota RMSE činí 5,9 mm. 

Průměrný rozdíl mezi DMT z pozemního snímkování a DMT ze snímků z 16 m činí +2,3 mm, maximální 

rozdíly potom dosahují opět řádů několika centimetrů (-36,7 mm a +91,2 mm). RMSE je v tomto 

případě dokonce o něco nižší než u předchozího rozdílového modelu, její hodnota je 4,9 mm. 

U třetího rozdílového modelu (DMT 2 m minus DMT 31 m) lze již dle jeho zbarvení do oranžové barvy 

soudit, že průměrná hodnota rozdílu je záporná – činí -9,2 mm. Toto umístění modelu níže než jsou 

ty ostatní, je patrné také na řezech uvedených na Obr. 36. Maximální rozdíly potom dosahují hodnot 

49,2 mm a 80,0 mm, RMSE = 10,9 mm. 

Poslední model vykreslující rozdílové hodnoty odečtu DMT vytvořeného ze snímků z letové hladiny 

113 m od DMT ze snímků ze 2 m vykazuje stejně jako řezy (Obr. 36) největší rozdíly výšek právě v místě 

zkoumané rýhy. Zde dosahují rozdíly hodnot až desítek milimetrů, v maximech dokonce až +94,3 mm. 

Průměrný rozdíl potom dosahuje hodnoty +12,0 mm, RMSE = 17,7 mm. 

Maximální hodnoty rozdílů se ve všech případech jeví jako poměrně vysoké. Do takto zvoleného 

výřezu pro hodnocení rozdílových modelů bohužel spadly i okrajové hodnoty DMT generovaného 

z pozemních snímků. Tyto okrajové hodnoty bývají často velmi vzdálené od reálných hodnot 

vzhledem k nedostatečnému pokrytí snímky a tudíž nemožnosti přesné orientace snímků při 

základních krocích výpočtu. Extrémní hodnoty jsou proto umístěny v drtivé většině v těchto lokalitách 

a nejsou tak příliš objektivní pro celkové hodnocení. Jejich zanedbatelné množství je evidentní také 

z uvedených histogramů. 

Z histogramů je také patrné, že celkový počet buněk rozdílových modelů klesá s výškou snímkování. 

To je způsobeno snižujícím se GSD a tím i rozlišení výsledných modelů. 
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2.4.4 OBJEMOVÉ POROVNÁNÍ 

Vzhledem k tomu, že jedním z vhodných využití fotogrammetrických dat pro monitoring erozního 

poškození je objemové hodnocení erozních rýh, bylo provedeno také porovnání výpočtu objemů 

z jednotlivých DMT pořízených z různých výšek. 

Pro testování byla použita část rýhy zkoumané v předchozích kapitolách, její hrana je vyznačena 

polygonem 1 na obrázku Obr. 38 vpravo. Samotná metodika výpočtu objemu rýhy je podrobně 

popsána v následující kapitole 3. 

Výsledky výpočtu objemů rýhy pro jednotlivé DMT jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 15). 

Z výsledků vyplývá, že objem vypočtený z DMT pro různé výšky se poměrně zásadně liší. Pozemní 

fotogrammetrie je v tomto případě považována za referenční metodu vzhledem k tomu, že DMT 

z pozemních snímků je nejpodrobnější, a objemy jsou tedy porovnávány vůči této metodě. Výsledky 

z vyšší úrovně snímkování (8 m) se oproti té pozemní liší o pouhé necelé 4 %, v případě výšky 16 m je 

to potom o 5 %. DMT ze snímků z letové hladiny 31 m generuje hodnotu objemu rýhy o 12 % nižší 

oproti pozemnímu snímkování, a nejvyšší rozdíl je dle očekávání u nejvyšší testované výšky 113 m, 

a to 40 %. Ve své podstatě lze konstatovat, že rozdíl v objemu stoupá lineárně s výškou náletu, 

respektive že objem rýhy klesá s výškou náletu (viz Obr. 38). To je viditelné také na výše popsaných 

řezech (Obr. 36), kdy pro vyšší výšky je model méně podrobný, tedy více vyhlazený, a v hloubkách 

zdaleka nejsou dosahovány maximální hodnoty.  

  

Tab. 15 Objem rýhy vypočtený pomocí DMT ze snímků z různých výšek 

DMT 2 m 8 m 16 m 31 m 113 m 

objem (m3) 0,183 0,177 0,174 0,162 0,110 

objem rozdíl (%)  3,79 5,21 11,52 40,01 

R² = 0.9982

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0 20 40 60 80 100 120

O
b
je

m
 r

ý
h
y 

(m
3
)

Výška snímkování (m)

Obr. 38 Graf závislosti objemu rýhy na výšce snímkování (vlevo); rýha pro objemové porovnání (vpravo) 
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2.4.5 SOUHRN A DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Testování vlivu výšky snímkování na výsledný digitální model terénu a ortofoto bylo provedeno pro 

vybranou rýhu, z pěti různých výšek. Souhrn výsledků pro všechny výšky je uveden v následující 

tabulce (Tab. 16). 

Důležitými parametry, na které má výška snímkování vliv, jsou Reprojection error a rozlišení výsledků. 

Co se týče hodnoty Reprojection error, ta s výškou náletu poměrně rapidně stoupá, u výšky náletu 

31 m je dokonce v této hodnotě patrný velký skok oproti nižším výškám. Rozlišení DMT i ortofota 

potom s výškou náletu klesá (respektive velikost pixelu stoupá) téměř úměrně. Hodnoty obou 

parametrů jsou graficky znázorněny na Obr. 39, různé rozlišení ortofota pro jednotlivé výšky je 

ilustrováno na následujícím obrázku (Obr. 40), kde je uveden výřez vlícovacího bodu A22. Z obrázku 

je jasně patrné, že snímkování z vyšších výšek není vhodné pro hodnocení detailů. 

. 

Tab. 16 Souhrn výsledků testování vlivu výšky snímkování 

výška 

snímkování 

(m) 

RMS 

reprojection 

error (pix) 

DMT 

rozlišení 

(mm/pix) 

ortofoto 

rozlišení 

(mm/pix) 

polohová přesnost 

(cm) 

výšková přesnost 

(cm) 

VB  

A22 

VB  

A23 

VB  

A22 

VB  

A23 

2 m 0,383 0,65 0,65 0,82 0,80 0,15 0,75 

8 m 0,388 1,98 1,98 0,62 0,54 0,31 0,26 

16 m 0,392 3,95 3,95 1,20 0,41 0,20 0,04 

31 m 0,491 7,65 7,65 1,40 1,44 0,70 0,79 

113 m 0,501 28,2 28,2 3,10 3,20 1,70 1,87 
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Obr. 39 Vliv výšky snímkování na Reprojection error (vlevo) a na rozlišení DMT a ortofota (vpravo) 

Obr. 40 Výřez ortofota generovaného ze snímků pořízených v různých letových hladinách 
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Polohová a výšková přesnost, která byla hodnocena na dvou vlícovacích bodech, taktéž klesá s výškou 

snímkování. V tomto případě nebyla prokázána lineární závislost zejména kvůli skutečnosti, že 

v případě nejnižší úrovně snímkování nebyla výsledná data vyhodnocena jako ta nejpřesnější. To je 

pravděpodobně způsobeno nevhodným rozmístěním VB a snímků obecně (lineární uspořádání) 

a dalšími nepřesnostmi při měření (podrobně viz kapitola 2.4.2). Z výsledků také vyplývá, že výšková 

přesnost (ΔZ=0,04÷1,87 cm) je u zkoumaných dat, stejně jako u datové sady Býkovice, celkově vyšší 

než ta polohová (ΔXY=0,41÷3,20 cm). Zároveň lze konstatovat, že přesnost dat se opět řádově 

pohybuje v mezích přesnosti samotné GPS s RTK korekcemi, pomocí které byly zaměřeny VB, a to 

dokonce i pro nejvyšší hladinu snímkování. 

Mesas-Carrascosa (2016), který pomocí UAV MD4-1000 vybaveným fotoaparátem Sony NEX-7 

zkoumal archeologické památky v Andalusii, došel ve své publikaci k obdobným závěrům. Přesnost 

náletu z výšek 30, 40, 50, 60, 70 a 80 m zkoumal na vlícovacích, respektive kontrolních bodech 

zaměřených pomocí totální stanice. Přesnost pozic kontrolních bodů na ortofotech se zvyšovala 

téměř úměrně se zvyšováním letové hladiny (RMSE30m=3,8 cm, RMSE80m=9,5 cm), stejně jako hodnoty 

GSD (GSD30m=0,7 cm, GSD80m=2,0 cm). 

Obecně nižší přesnost výsledných dat publikovali ve své studii Smith a Vericat (2015), kteří na erozně 

poškozené oblasti v Centrálních Pyrenejích porovnávali fotogrammetrická data pořízená ze 

vzdálenosti 5 m, 50 m, 150 m a 250 m s body zaměřenými pomocí totální stanice. Snímky pro nejbližší 

vzdálenost (5 m) byly pořízeny šikmým snímáním ze země pomocí fotoaparátu Panasonic DMC-TZ65, 

pro ostatní výšky byl použit fotoaparát Nikon D310 SLR. Tři různé sety použitých vlícovacích bodů byly 

zaměřeny pomocí RTK-GPS. Jako validační potom sloužil dataset zaměřený totální stanicí. Výsledky 

autorů jasně zachycují trend snižování přesnosti modelů se zvyšující se výškou snímání – RMSE pro 

pozemní snímání se pohybuje v rozmezí 2,0–6,7 cm, pro 50 m RMSE=9,9 cm, pro 150 m RMSE=18,2 cm 

a pro 250 m RMSE=27,9 cm. Autoři dále porovnali své výsledky se staršími publikacemi z let 2012–

2015, kde je tento trend také potvrzen (viz Obr. 41). 

  

Obr. 41 Souhrn výsledků studií (publikovaných v letech 2012-2015) udávajících přesnost metody SfM 

v souvislosti s výškou snímání (Smith & Vericat 2015) 
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Uvedená data na Obr. 41 lze však považovat spíše za orientační vzhledem k tomu, že technologie UAV 

a SfM postupují velmi rychle kupředu, a celková přesnost dat a jejich rozlišení se stále více zlepšuje. 

Řádově jsou již nyní přesnosti výsledných modelů posunuty, jak také dokládá tato práce či další studie 

(Harwin et al. 2015; Yusoff et al. 2017; Bui et al. 2017). 

Objemové hodnocení rýhy nad digitálními modely terénu také prokázalo závislost výsledků na výšce 

snímkování. S většími výškami dosahovaly vypočtené objemy nižších hodnot. To je způsobeno menší 

podrobností DMT vygenerovaných ze snímků z vyšších letových hladin, kdy jsou zanedbávány 

zejména hloubky zachycených útvarů. 

Obecně lze konstatovat, že pro podrobnější hodnocení erozního poškození a pro objemové výpočty 

je vhodné volit nižší výškové úrovně snímkování, což je markantní zejména z uvedených řezů 

digitálními modely (Obr. 36) a také na porovnání výřezů ortofot (Obr. 40). Dle výsledků testování lze 

doporučit výšky do 15–20 m. Pro tvorbu přehledových ortofot a DMT pro hrubé výpočty je možné 

využít i vyšších letových hladin, přesnost dat je při využití několika vlícovacích bodů stále velmi 

vysoká, pouze již nejsou vhodná pro zkoumání podrobných detailů či pro přesné objemové výpočty. 
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3 METODA VÝPOČTU OBJEMU EROZNÍCH RÝH 

Pro výpočet objemu erozních rýh, strží či dalších útvarů a objektů byla týmem z Katedry 

hydromeliorací a krajinného inženýrství vyvinutá metoda, která využívá podrobných bezkontaktně 

získaných DMT (přesněji DMP). Výpočet probíhá z větší části automatizovaně a jeho největší výhodou 

je to, že není třeba znát stav povrchu půdy před erozní událostí. 

3.1 VSTUPNÍ DATA 

Nejdůležitějším vstupem do výpočtu je digitální model terénu, respektive digitální model povrchu 

daného útvaru. Podrobnost tohoto modelu přímo ovlivňuje výsledný objem, proto je vhodné použít 

co nejpodrobnější data, například z laserového skenování, pozemní fotogrammetrie či UAV 

fotogrammetrie. 

Druhým vstupem je potom polygon hrany rýhy či jiného hodnoceného objektu. Tento polygon může 

být vytvořen buď manuálně, například na základě podloženého ortofota či digitálního modelu terénu, 

pokud jsou hrany dostatečně ostré a tudíž identifikovatelné. Další možností je potom automatická 

identifikace hrany, například využitím tzv. hranového detektoru (Eltner et al. 2014). Při tvorbě 

polygonu je však důležité dbát na jeho správné umístění za hranu rýhy, což je podrobně popsáno 

a testováno dále v kapitole 3.3.2. 

3.2 POSTUP VÝPOČTU 

Pro samotný výpočet objemu rýh byl vytvořen nástroj pro ArcGIS, který využívá ArcPy Python knihovnu 

a je plně automatizovaný. Vstupními daty jsou tedy DMT rýhy a polygon její hrany. Do výpočtu může 

být zahrnuto více polygonů najednou, proto je třeba, aby tato datová vrstva obsahovala sloupec 

s identifikátorem každého polygonu. Samotný výpočet se potom skládá z několika následujících 

kroků: 

1. Import výškových souřadnic z digitálního modelu terénu do vrcholů polygonu. V tomto kroku 

může být také v rozšířeném nastavení zvolena možnost zahuštění vrcholů polygonu (Densify 

the input polygons by distance), kde lze zadat maximální vzdálenost mezi jednotlivými vrcholy. 

2. Tvorba trojúhelníkové sítě (TIN) z vrcholů polygonu, která reprezentuje tzv. původní povrch půdy 

před erozí, tedy samotnou rýhu shora uzavírá. 

3. Převod trojúhelníkové sítě na rastrový formát tak, aby byly formáty obou DMT identické. 

4. Odečet rastrového DMT rýhy od DMT původního povrchu tak, aby vznikl jejich rozdílový model 

(Obr. 42 c). 
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Rozdílový model je při jeho tvorbě omezen hraniční hodnotou, která je standardně nastavena na 

hodnotu nula. Toto nastavení slouží pro vyjmutí lokalit, které jsou v DMT rýhy položeny výše než je 

model původního povrchu. Tyto lokality mohou vznikat díky drobným nepřesnostem při tvorbě 

polygonu hrany rýhy, typicky například pokud je některý z vrcholů polygonu umístěn do lokální 

deprese za hranou rýhy (viz Obr. 43). Další možností potom může být například to, že polygon není 

tvořen dostatečným množství vrcholů, takže správně nekopíruje terén potom, co jsou do něj přidány 

výšky z DMT rýhy. Dalším, méně častým příkladem, může být situace, kdy je v rýze umístěn nějaký 

další objekt, například stéblo trávy či větev, který vyčnívá nad původní povrch rýhy. V těchto případech 

je potom tzv. původní povrch rýhy lokálně umístěn níže než je model rýhy samotné a rozdílový model 

vykazuje v těchto místech hodnoty s opačným znaménkem než ve zbytku území. Při nastavení nulové 

prahové hodnoty (Rill depth threshold) jsou však tyto nadprahové hodnoty z výpočtu vynechány 

a neovlivňují tak výsledek celkového objemu. Ten je vypočten jako násobek plochy a průměrné 

hodnoty rozdílového rastru, získané pomocí zonální statistiky spočtené nad maskou ořezanou 

o nadprahové hodnoty.  

 

Obr. 42 Základní postup výpočtu objemu rýhy – tvorba polygonu hrany rýhy (vlevo 

nahoře), tvorba původního povrchu nad rýhou (a), odečet DMT rýhy od původního 

povrchu (c) 



MONITORING PROJEVŮ VODNÍ EROZE NA ZEMĚDĚLSKÝCH PŮDÁCH 

KAPITOLA 3: METODA VÝPOČTU OBJEMU EROZNÍCH RÝH 

 

75 

 

 

V rozšířeném nastavení může být maska ořezaného polygonu dále upravena a uložena pro další 

využití (Simplify reduced rill polygon extent). Jedná se o vyhlazení tvaru polygonu a o minimální 

plochu polygonu, která má být ještě zachována. Takto upravená může lépe vystihovat hranu rýhy 

a v případě dalšího kola výpočtu může být objem vypočten přesněji. 

V případě potřeby lze zaškrtnutím příslušných nastavení výstupů (Output settings) uložit veškeré 

mezivýpočty pro další využití a kontrolu celého výpočtu.  

Na následujícím obrázku (Obr. 44) je zobrazeno dialogové okno nástroje. 
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Obr. 43 Rozdílový model s vyznačením nadprahových hodnot (vlevo) a odpovídající řez modelem (vpravo) 

Obr. 44 Dialogové okno nástroje pro výpočet objemu erozních rýh 
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3.3 OVĚŘENÍ METODY VÝPOČTU 

3.3.1 TESTOVACÍ DATA 

TESTOVACÍ RÝHA R1 – STEREOFOTOGRAMMETRIE 

Testovací rýha R1 (Obr. 45) byla pro účely verifikace metody výpočtu objemu rýhy vytvořena uměle, 

a to na zájmové lokalitě Býkovice, popsané v kapitole 2.2.1. Rýha byla vytvořena na předtím ničím 

neporušeném povrchu půdy tak, aby bylo testování provedeno za téměř ideálních podmínek. 

Pro přesné referencování byl použit kovový rám o velikosti 1,6x1,1 m, opatřený 39 pravidelně 

rozmístěnými vlícovacími body. Rám byl umístěn do vodorovné polohy pomocí 4 kovových vrutů, 

které ve své pozici zůstaly po celou dobu experimentu tak, aby s rámem mohlo být manipulováno 

a zároveň byla zachována jeho původní pozice. 

Snímkování plochy ohraničené referenčním rámem bylo provedeno před vykopáním rýhy pro 

zachycení stavu původního povrchu a poté po jejím vykopání tak, aby mohl být vypočten její objem. 

Snímky byly pořízeny pomocí fotoaparátu SONY NEX-5N, se shodným nastavením (clona f8, doba 

expozice 1/200 s, ohnisková vzdálenost 18 mm) a osvětlením během snímkování. Snímkování bylo 

prováděno z výšky 1,5 m se svislou osou záběru a horizontální paralaxou 30 cm. Oba snímky pokrývaly 

celou plochu ohraničenou rámem. 

Podrobné digitální modely terénu (povrchu) byly vytvořeny metodou stereofotogrammetrie pomocí 

software PhotoModeler Scanner. Nejprve byla provedena kalibrace fotoaparátu (tzv. Multi-sheet 

camera calibration) a poté byl vypočten DMT dle následujícího postupu: 

1. Import stereopáru fotografií. 

2. Detekce vlícovacích bodů – příkaz Automatic Target Marking. 

3. Proces orientace fotoaparátu (Processing) – nalezení polohy a úhlu fotoaparátu při pořizování 

snímků, prvky vnější orientace jsou v případě tohoto procesu zajištěny pomocí vlícovacích bodů.  

Obr. 45 Testovací rýha R1 – povrch před vykopáním (vlevo) a vytvořená rýha (vpravo) 
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4. Určení měřítka snímku (Scale/Rotate Wizard) – pomocí bodů o známé vzdálenosti. 

5. Definice plochy snímku, která má být vymodelována – kresba hranice plochy pomocí příkazu DSM 

Trim Mode. 

6. Vytvoření mračna bodů (Create Dense Surface) – určení vzdálenosti jednotlivých bodů (Sampling 

interval = 0,001 m), hloubky a výšky objektu nad srovnávací rovinou (Above surface = 0,0 m, Below 

surface = cca 0,3 m dle skutečné hloubky rýhy) a dalších parametrů. 

7. Pro další vyhodnocení export mračna bodů do textového souboru. 

Z exportovaného mračna bodů byl následně pro další vyhodnocení vytvořen TIN a rastrový model 

v softwaru ArcGIS. 

TESTOVACÍ RÝHA R2 – SFM 

Testovací rýha R2 (viz Obr. 42) byla formována přirozeně při srážkové události na jaře roku 2013. Jedná 

se o rýhu na zemědělském pozemku u obce Postupice, která se nachází opět v blízkosti 

experimentálního povodí Býkovice (podrobný popis území viz kapitola2.2.1). 

Pro referencování při tvorbě 3D modelu byl použit stejný kovový rám s vlícovacími body, jako 

v případě rýhy R1. Snímkování bylo provedeno opět fotoaparátem SONY NEX-5N (clona f8, doba 

expozice 1/1250 s, ohnisková vzdálenost 16 mm), z výšky 1,8 m. Pro výpočet bylo použito 6 snímků 

se 100% překryvy. 

Digitální model rýhy byl v tomto případě vytvořen metodou Structure from Motion pomocí softwaru 

Agisoft PhotoScan při nastavení Alignment accuracy = Ultra high, Quality = High, Depth filtering = Mild. 

Podrobný popis postupu výpočtu je uveden v kapitole 2.1. 

3.3.2 VLIV UMÍSTĚNÍ POLYGONŮ HRANY RÝHY 

Pro obě testovací rýhy bylo provedeno testování vlivu polohy a tvaru polygonu hrany, který je jedním 

ze vstupů do výpočtu objemu rýh a má tak přímý vliv na jeho výsledky. 

Pro každou rýhu bylo vytvořeno 8 různých polygonů hrany tak, aby bylo pokryto co nejvíce variant, co 

se týče jejich tvaru a polohy (pro R1 viz Obr. 46). Jedná se tedy o polygony, které jsou umístěny v těsné 

blízkosti rýhy, a místy do ní přímo zasahují například díky malému počtu vrcholů polygonu, dále 

o polygony, které jsou umístěny pečlivě za její hranou, až po polygony, které jsou vzdáleny hraně 

několik centimetrů a pokrývají tak větší území. 
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Pro těchto 8 polygonů byl pomocí výše popsaného nástroje v prostředí ArcGIS spočítán objem rýhy. 

Mezikrokem tohoto výpočtu je generování tzv. původního povrchu, tedy povrchu, který rýhu uzavírá, 

a předpokládá se, že takovýto stav byl situován před erozní událostí. Následující obrázek (Obr. 47) 

zobrazuje řez 8 původními povrchy, vytvořenými pro rýhu R1 přes každý vstupní polygon rýhy. Navíc 

je zde vyobrazen také reálný původní povrch tak, jak byl zachycen před tvorbou umělé rýhy. 

Obr. 46 DMT rýhy R1 s vyznačením polygonů hrany pro výpočet objemu 

Obr. 47 

Obr. 46 DMT rýhy R1 s vyznačením polygonů hrany pro výpočet objemu 
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Obr. 47 Řez rýhou R1 s původními povrchy pro polygony P1-P8 a reálným povrchem 
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Zejména na detailním výřezu na Obr. 47 je patrné, že tvar a umístění polygonu hrany rýhy ovlivňují 

charakter tzv. původního povrchu, který je pomocí polygonu, respektive výšek v jeho vrcholech 

utvářen. Například povrchy utvořené z polygonů P1, P2, P3, P4 a P6 jsou umístěny níže než je skutečná 

hrana rýhy. To je způsobeno tím, že některé vrcholy těchto polygonů byly zakresleny do lokálních 

prohlubní a tím i generované původní povrchy jsou v tomto místě usazeny níže. Tento efekt, který lze 

samozřejmě pozorovat na více pozicích, je však pouze lokání záležitostí, jak ilustruje pravá strana 

rýhy, kde jsou všechny povrchy umístěny správně na hraně rýhy. 

Další nepřesností, kterou lze pozorovat na Obr. 47, je skutečnost, že povrch P3 není dotažen až k hraně 

rýhy. To je způsobeno tím, že polygon v tomto místě není tvořen dostatečným množstvím vrcholů, 

takže jeho linie spojuje příliš vzdálené vrcholy a zasahuje tak nad rýhu, jak je patrné na Obr. 46. Zde 

je na detailním výřezu vidět, že linie P3 neobsahuje v tomto místě vrchol tak, jako většina ostatních 

polygonů a zasahuje do tmavě zbarvené části rýhy, tedy dovnitř rýhy. 

Většina původních povrchů je naopak přetažena přes hranu rýhy, což značí umístění polygonů dále 

od hrany rýhy. Tato skutečnost však výsledný objem neovlivňuje vzhledem k tomu, že nástroj tyto 

okrajové lokality obsahující nadprahové hodnoty během výpočtu eliminuje (viz kapitola 3.2). 

Pro rýhu R2 bylo také vytvořeno 8 různých polygonů dle obdobných pravidel jako pro rýhu R1. 

V následující tabulce Tab. 17 jsou uvedeny výsledky objemů pro obě rýhy, vypočtené pro všechny 

testovací vstupní polygony hran. 

Tab. 17 Objemy rýh R1 a R2 vypočtené přes všechny testovací polygony P1-P8 

 

Hodnoty objemů rýh vypočtených přes polygony P1-P8 potvrzují, že tvar a poloha polygonu hrany 

rýhy skutečně výsledky ovlivňují. Nicméně, jejich hodnoty se od sebe neliší příliš markantně, pro rýhu 

R1 činí rozdíl mezi nejmenším a největším objemem 6 % a směrodatná odchylka výsledků je rovna 

hodnotě 0,213 dm2. U rýhy R2 je maximální rozdíl mezi hodnotami 5 % a směrodatná odchylka činí 

0,549 dm2. 

 

 Rýha R1 Rýha R2 

Polygon 
Plocha polygonu 

(dm2) 

Objem rýhy 

(dm3) 

Plocha polygonu 

(dm2) 

Objem rýhy 

(dm3) 

P1 19,332 8,847 36,393 27,181 

P2 19,229 8,895 36,500 27,248 

P3 19,123 8,948 36,381 27,045 

P4 19,532 9,161 36,836 27,181 

P5 19,683 9,243 40,080 28,525 

P6 19,204 8,931 38,364 27,824 

P7 20,064 9,367 37,311 27,456 

P8 20,588 9,431 40,114 28,234 
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U výsledků objemů nelze přehlédnout souvislost mezi plochou polygonu hrany rýhy a výsledným 

objemem. Grafy na Obr. 48 tuto závislost, která je téměř lineární, jasně potvrzují. Tento efekt lze 

vysvětlit tím, že čím větší je polygon, tím lépe tzv. původní povrch z něj vygenerovaný uzavírá rýhu. 

To lze snadno pozorovat na řezu rýhy (Obr. 47), kde povrchy vytvořené z největších polygonů P7 a P8 

rýhu zakrývají skutečně nejlépe. To samozřejmě vede k většímu výslednému objemu, který se více 

blíží reálné hodnotě. Zároveň je ale třeba upozornit na fakt, že pokud je polygon rozsáhlý příliš, 

a zasahuje tak dále za hranu rýhy, mohou být do objemu započteny také drobné deprese povrchu, 

které nejsou součástí rýhy. To by mohlo vést naopak k nadhodnocení výsledků. 

3.3.3 VÝPOČET OBJEMU SIMULOVANÉ RÝHY 

Druhou částí verifikace metody pro výpočet objemu rýh či dalších útvarů je porovnání reálného 

objemu rýhy s hodnotami vypočtenými pomocí vyvinutého nástroje.  

Testování bylo provedeno na umělé rýze R1 (Obr. 45). Jak již bylo zmíněno, její povrch byl nasnímán 

včetně referenčního rámu před jejím vykopáním a také po něm. Poté byly pomocí 

stereofotogrammetrie vytvořeny digitální modely obou stavů povrchů. V prostředí ArcGIS byly 

následně tyto DMT od sebe odečteny pomocí rastrového kalkulátoru, čímž byl vypočten reálný objem 

zkoumané rýhy. 

Vzhledem k tomu, že pro výpočet pomocí ověřované metody je třeba ohraničení pomocí polygonu 

hrany rýhy, byl i výsledek reálného objemu vždy oříznut pro shodný polygon. Pro výpočty byly využity 

opět testovací polygony P1-P8, které byly využity pro rýhu R1 již v předchozích výpočtech. 

Porovnání výsledků vypočtených objemů rýhy R1 je shrnuto v následující tabulce Tab. 18.  
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Obr. 48 Závislost objemu rýhy na ploše polygonu hrany (vlevo R1, vpravo R2) 
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Tab. 18 Porovnání objemů rýhy spočtených pomocí automatizovaného nástroje s reálnými hodnotami 

Dle výsledků se objem vypočtený pomocí nástroje liší od reálného objemu o 10–15 %, v závislosti na 

velikosti použitého polygonu hrany. Jak již bylo naznačeno a předpokládáno v předchozí kapitole, 

reálným hodnotám lépe odpovídají výsledky, které byly vypočteny přes polygony o větší ploše. Tak, 

jak je patrné z řezu rýhou (Obr. 47), kde je vyznačen také skutečný povrch rýhy před vykopáním, 

nejblíže tomuto reálnému stavu odpovídají vygenerované povrchy P7 a P8.  

Nicméně, i hodnoty objemů, které jsou těm reálným nejblíže, vykazují stále podhodnocení o více jak 

10 %. To je způsobeno tím, že skutečný původní povrch půdy před vykopáním rýhy byl mírně zvlněný, 

a to zejména v kladném smyslu, tedy nad rýhu (viz Obr. 47). Pokud však počítáme objem rýhy bez 

znalosti terénu před srážkovou událostí, což je hlavním smyslem vyvinuté metody, nemůže být tvar 

původního povrchu do výpočtu zahrnut. Tzv. původní (předpokládaný) povrch rýhy je tvořen pouze 

na základě výškopisu těsně za hranou rýhy a je generován pomocí trojúhelníkové sítě, tudíž je téměř 

rovinný. Proto mohou být výsledky objemu podhodnoceny, ale i nadhodnoceny, pokud byl reálný 

původní povrch v místě vzniklé rýhy naopak spíše zahloubený. 

Výsledky vypočtených i reálných objemů jsou vzhledem k uvedeným skutečnostem ve velmi dobré 

shodě. 

Pro úplný komentář výsledků je také třeba uvést vysvětlení skutečnosti, že hodnoty reálného objemu 

se v závislosti na velikosti ořezového polygonu také drobně liší. To je pravděpodobně způsobeno tím, 

že při tvorbě rýhy nejspíše přeci jen došlo k drobnému rozrušení povrchu, zejména pak 

v bezprostředním okolí rýhy. V těchto místech, kde jsou zároveň umístěny také polygony, 

pravděpodobně došlo k mírnému zhutnění a snížení povrchu. Tím pádem i každý polygon zahrnuje 

větší či menší množství plochy tohoto drobného poškození a objemy se vzájemně mírně liší. 

  

Polygon 
Plocha polygonu 

(dm2) 

Objem rýhy 

nástroj (dm3) 

Reálný objem rýhy 

(dm2) 
Rozdíl (%) 

P1 19,332 8,847 10,419 15,085 

P2 19,229 8,895 10,433 14,739 

P3 19,123 8,948 10,422 14,140 

P4 19,532 9,161 10,449 12,326 

P5 19,683 9,243 10,469 11,707 

P6 19,204 8,931 10,414 14,237 

P7 20,064 9,367 10,494 10,737 

P8 20,588 9,431 10,529 10,428 
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3.3.4 SOUHRN A DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Ověření metody výpočtu bylo provedeno pomocí dvou různých testů. Prvním z nich bylo porovnání 

vlivu tvaru a umístění polygonu hrany rýhy, jakožto jednoho ze dvou vstupů do výpočtu. Dále bylo 

provedeno porovnání samotných výsledků výpočtu pomocí nástroje s reálnými výsledky získanými 

díky datům před a po utvoření samotné simulované rýhy. 

Výsledky vlivu charakteru vstupního polygonu ukazují, že to, jak je polygon vykreslen, je pro výpočet 

poměrně zásadní. V tomto případě se hodnoty objemu vypočtené přes 8 různých polygonů navzájem 

liší v maximu až o 6 %. Z výsledků lze zejména hodnotit, že je důležité, aby polygon byl umístěn 

pečlivě až za hranou rýhy tak, aby nezasahoval do rýhy a tzv. původní povrch z něj vytvořený řádně 

pokrýval rýhu. Dále je vhodné klást důraz na umístění jednotlivých vrcholů polygonu. Ty by měly být 

kladeny spíše do vyvýšených poloh oproti lokálním prohlubním, aby nedocházelo ke snížení 

generovaného původního povrchu pod skutečnou hranu rýhy. 

Objem uměle vytvořené rýhy R1 vypočtený pomocí nového nástroje se od reálného objemu lišil o 10–

15 % v závislosti na použitém vstupním polygonu hrany. To je poměrně dobrý výsledek vzhledem 

k tomu, že celá metoda by měla být využívaná zejména pro výpočet, či lépe řečeno odhad objemu 

erozního poškození bez znalosti stavu povrchu půdy před srážkovou událostí.  
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4 PŘÍPADOVÁ STUDIE KVANTIFIKACE EROZNÍHO POŠKOZENÍ – POSTUPICE 

Metoda výpočtu objemu erozních rýh, uvedená v předchozí kapitole, byla použita pro hodnocení, 

či lépe řečeno odhad aktuálního erozního poškození širšího území krátce po srážkové události. Tato 

případová studie byla vypracována již v roce 2013, čemuž odpovídá kvalita dat, která byla v této době 

získána a také to, že zde nebyly zhodnoceny některé poznatky, které autorka práce získala 

v pozdějších letech, a které jsou uvedeny v předchozích kapitolách. Princip metody však zůstává 

zachován a vzhledem k ojedinělosti takovéhoto výpočtu je studie považována za velmi vhodnou 

k zařazení do této práce. 

4.1 ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

Zájmové území Postupice se nachází ve Středočeském kraji, asi 9 km jihovýchodně od Benešova. 

Jedná se o zemědělsky využívaný pozemek v blízkosti obce Postupice, konkrétně jižní část půdního 

bloku 1501/11, na kterém se nacházejí převážně kambizemě mesobazické (ČGS 2018), v údolnici se 

potom nacházejí pseudogleje a v její nižší části jsou vlivem erozních procesů písčité erozní 

sedimenty. Celková plocha pozemku činí asi 67 ha, převažuje sklonitost 3–7°, tj. kategorie mírný sklon, 

v místě údolnice se však sklonitost pozemku pohybuje mezi  7–12° (střední sklon). Nadmořská výška 

pozemku se pohybuje v rozmezí 397 až 453 m n. m, je zde provozováno konvenční zemědělství. Ve 

vztahu ke koncepci DZES 5 se v jižní části v místě údolnice a v severní části pozemku nachází mírně 

erozně ohrožené půdy (VÚMOP v.v.i. 2018). 

Lokalita byla dne 27. 4. 2013 zasažena významnou srážkovou událostí s celkovým úhrnem 17,3 mm 

a maximální dosaženou intenzitou 36,5 mm/hod. Na pozemku, který byl čerstvě oset, došlo 

k extrémnímu poškození plošnou i rýhovou erozí (viz Obr. 49 vpravo). Erozní rýhy o hloubce až 20 cm 

a šířce do 60 cm směřovaly na svažitém pozemku do údolnice, na jejímž úpatí se vytvořil rozsáhlý 

Obr. 49 Zájmová lokalita Postupice 
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sedimentační kužel. Odtud se odnesený materiál dostával přes příjezdovou silnici vedoucí do obce 

přímo do Dolejšího rybníka. 

Pro vyhodnocení celkového odnosu půdy byla vybrána pouze část zájmového půdního bloku (viz Obr. 

50). Tato část byla vymezena v programu ArcGIS rozvodnicí pro hlavní erozní rýhu vzniklou na tomto 

pozemku. Vymezené území neboli povodí této tzv. hlavní centrální údolnice má rozlohu 

přibližně 12,5 ha. 

4.2 VSTUPNÍ DATA 

4.2.1 UAV FOTOGRAMMETRIE 

Po již zmíněné erozní události byla vzhledem k tomu, že UAV prostředky ani software ještě nebyly 

dostupné přímo na Katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství, požádána nyní již zaniklá 

společnost GEODIS BRNO, s. r. o. o pořízení bezpilotních leteckých snímků postiženého pozemku 

u Postupic a jejich následné zpracování.  

Pro snímkování pozemku byla použita dálkově řízená bezpilotní kvadrokoptéra UAV MD 1400 

s fotoaparátem Canon EOS 550D. Na lokalitě bylo pořízeno 716 snímků v letové hladině 50 m. Jako 

výsledný produkt z tohoto snímkování byl dodán digitální model terénu o rozlišení 2 cm/pix 

a ortofotosnímky s rozlišením 1cm/pix. V různých částech procesu pořízení a vyhodnocení dat byly 

společností GEODIS použity následující softwarové prostředky – Orbit GIS (plán letu), Agisoft 

PhotoScan (ortofoto, DMT) a Adobe Photoshop (postprocessing). 

Na základě vyhodnocení získaného digitálního modelu byla zjištěna jeho nedostatečná podrobnost 

pro jeho další využití (více dále v kapitole 4.3), což bylo způsobeno vysokou letovou hladinou 

(přibližně 50 m). Proto byl dodavatel dat osloven s dotazem, jakou maximální přesnost by 

poskytovala výsledná data, pokud by byly snímky analyzovány podrobně manuálně. Vzhledem 

Obr. 50 Hranice řešeného území s vyznačením hlavní údolnice 
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k vysoké náročnosti a tudíž i ceně takového řešení, byla tato zpřesněná data objednána pouze pro 

část lokality. 

4.2.2 POZEMNÍ FOTOGRAMMETRIE 

Pro kalibraci pořízených bezpilotních snímků bylo provedeno také pozemní snímkování několika 

vybraných erozních rýh. Při fotografování byl opět použit fotoaparát SONY NEX-5N a kovový referenční 

rám s vlícovacími body. Snímkování bylo prováděno z výšky 1,3–1,5 m a pořizovány byly vždy 

minimálně dvě fotografie s horizontální paralaxou asi 30 cm. Příklad rýhy, která byla snímkována při 

této kampani (rýha R2), je uveden výše v kapitole 3.3.1. 

Snímky z pozemního snímkování byly zpracovány stereofotogrammetricky pomocí softwaru 

PhotoModeler Scanner. Podrobný postup tvorby DMT je popsán taktéž výše v kapitole 3.3.1. 

4.3 METODIKA VÝPOČTU 

Cílem výpočtu bylo hodnocení celkového odnosu půdy z řešeného území, vyznačeného na Obr. 50. 

Automatizované vyhodnocení však komplikovaly některé obtíže, jako například extrémnost 

a nepřehlednost poškození pozemku či nedostatečná podrobnost získaných dat, jak bude dále 

v textu popisováno. 

Na pozemku vzniklo obrovské množství rýh, od řádově centimetrových až po desítky centimetrů 

širokých, které byly koncentrované na poměrně malém území. Jejich vzájemná vzdálenost byla často 

jen minimální a tak bylo nesnadné jednotlivé rýhy identifikovat. Dalším specifikem ve 

vyhodnocovaném terénu jsou pravidelné terénní nerovnosti způsobené pojezdem mechanizace. 

V těchto místech je vždy patrná nejen změna sklonu území, ale také celkového charakteru vzniklých 

erozních rýh. Pro ilustraci je níže na obrázku (Obr. 51) uveden výřez území, kde jsou množství 

a charakter erozního poškození zřetelné.  

Obr. 51 Výřez ortofota řešeného území 
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Vzhledem k takto extrémnímu poškození území nebylo možné vyhodnotit objem všech vzniklých 

útvarů. Proto bylo přistoupeno k rozdělení pozemku na 12 ploch (Obr. 52), které byly definovány 

intenzitou a charakterem erozního poškození. Klasifikace byla provedena vizuálně na základě 

ortofota vygenerovaného z UAV snímků. Jedná se například o hlavní údolnici o ploše 1800 m2, 

extrémně erodovanou oblast o ploše 5800 m2 nad údolnicí, kde se trychtýřovitě sbíhají hluboké rýhy, 

nebo naopak o plochu na západní straně pozemku o velikosti 3700 m2, která byla erozí zasažena jen 

minimálně. Pro každou tuto plochu byl vytvořen minimálně jeden tzv. reprezentativní čtverec o délce 

strany 10 m, který byl následně hodnocen. 

Pro každý čtverec (ukázka viz Obr. 53) byl poté jednotlivě vyhodnocen objem rýh nad DMT 

generovaným z UAV snímků, pomocí metody prezentované v kapitole 3.2. Nejprve tedy byly 

vytvořeny polygony hran všech rýh i drobnějších erozních útvarů v daném čtverci, a dále byl využit 

nástroj pro výpočet objemu těchto rýh. Celkově takto bylo vyhodnoceno 14 reprezentativních čtverců. 

Zvláštní vyhodnocení potom bylo provedeno pro samotnou hlavní údolnici. Nelze totiž předpokládat, 

že se její tvar zformoval v průběhu poslední srážkové události, a že by tudíž postačilo její původní 

stav simulovat tzv. původním povrchem generovaným při výpočtu, čili téměř rovinnou plochou. Proto 

byl pro výpočet objemu údolnice využit Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) 

od ČÚZK, který byl vytvořen z dat leteckého laserového skenování pořízených v roce 2010. Pomocí 

Obr. 53 Příklad reprezentativních čtverců o velikosti 10x10 m 

Obr. 52 Rozdělení řešeného území dle charakteru poškození 
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softwaru ArcGIS bylo zjištěno, že polohové umístění údolnice je v případě DMR 5G shodné s modelem 

generovaným z UAV snímků. Výškově byly tyto modely od sebe na hraně údolnice posunuty 

průměrně o 0,14 m. Modely tedy byly o tuto hodnotu vyrovnány a mohly být od sebe odečteny pro 

zjištění objemu údolnice. V případě menších rýh tento postup bohužel nemohl být použit z několika 

důvodů. Například pro to, že DMR 5G nebyl výškově posunut o stejnou hodnotu na celém území, jak 

bylo zjištěno na vlícovacích bodech pro UAV snímkování. Dále je také třeba zmínit deklarovanou 

úplnou střední chybu výšky DMR 5G, která je v odkrytém terénu 0,18 m (Brázdil et al. 2012). To 

znamená, že pro odhad objemu menších rýh je tento model příliš nepřesný. Vzhledem k dimenzím 

údolnice byl však považován za dostatečný. 

Dalšími specifickými případy byla vyhodnocení v ploše č. 3, kde vznikla poměrně široká rýha, kterou 

nebylo možné vyhodnotit pomocí reprezentativního čtverce, v ploše č. 7, která byla z vyhodnocení 

vyňata vzhledem k jejímu zatravnění a dále v ploše č. 10, kde se nachází sedimentační lavice. 

Zmíněná široká rýha byla vyhodnocena v podstatě identickým způsobem, jako rýhy 

v reprezentativních čtvercích s tím rozdílem, že zde nebyl hodnocen čtverec, ale celá rýha. 

Plocha sedimentační lavice byla vyhodnocena dle výšky nánosu sedimentu. Tato plocha tak byla dále 

rozdělena na další dvě, kdy pro větší část byla počítána výška sedimentu 10–15 cm a pro zbytek 

plochy bylo počítáno s výškou 5 cm. Objem byl tedy spočten vynásobením plochy a těchto výšek 

sedimentačního kužele. 
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Vzhledem k vysoké výšce letové hladiny při snímání území pomocí UAV bylo provedeno porovnání 

DMT získaného z těchto dat s výsledky z pozemní fotogrammetrie. 

Na příkladu řezů dvou rýh (Obr. 54), které byly nasnímány jak pomocí UAV, tak také pozemním 

snímkováním je patrné, že data z výšky 50 m nejsou dostatečně podrobná. Zásadním problémem pro 

výpočet objemu je však to, že UAV model je poměrně nepřesný v hloubkách. Hloubky jsou lépe 

vystiženy tzv. zpřesněným modelem z UAV (popsaným v kapitole 4.2.1), ten však není k dispozici pro 

celé řešené území. 

Porovnání DMT získaného z UAV snímků oproti tomu z pozemní fotogrammetrie je také uvedeno 

v následující tabulce (Tab. 19), kde jsou porovnány hodnoty hloubky, průřezové plochy a objemu pro 

celkem osm hodnocených rýh. 
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Obr. 54 Řezy DMT z různých dat 
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Objemové porovnání bylo pro oba druhy DMT provedeno pro totožné části osmi rýh, přičemž objem 

byl vypočten opět metodou popsanou v kapitole 3.2. Výsledky tohoto vyhodnocení (Tab. 19) ukázaly, 

že objem erozních rýh vypočtený z DMT z bezpilotních snímků je několikanásobně menší než objem 

ze snímků terénních. Pro nejmenší rýhu činil rozdíl vypočtených objemů dokonce necelých 85 %. 

Aby mohl být vyčíslen alespoň jakýsi odhad celkového objemu poškození na zájmovém území, bylo 

třeba určit vztah pro přepočet podhodnoceného objemu rýh, vypočteného z UAV DMT. Tento vztah 

vznikl ze závislosti objemu rýhy z UAV dat a objemu rýhy z pozemní fotogrammetrie, která je téměř 

lineární. V následujícím grafu (Obr. 55) je vyjádřena rovnice, která byla pro přepočet objemů využita. 

Všechny spočtené objemy rýh, vyhodnocované v každém reprezentativním čtverci byly tedy 

navýšeny o příslušnou hodnotu dle uvedené rovnice. Objemy pro každý čtverec byly potom dále 

vztaženy k celkové ploše, ve které se čtverec (či více čtverců) nachází.  

Rýha DMT 

Plocha 

průřezu 

(cm2) 

Rozdíl 

plocha 

(%) 

Max. 

hloubka 

(cm) 

Rozdíl 

max. 

hloubka 

(%) 

Objem 

(dm3) 

Rozdíl 

objem 

(%) 

rýha 1L 
pozemní 123,56 

69,72 

4,80  4,63  

UAV 37,41 1,99 58,52 1,47 68,17 

rýha 1P 
pozemní 181,98 

58,37 

8,13  13,82  

UAV 75,77 4,20 48,37 5,97 56,77 

rýha 2L 
pozemní 144,06 

49,92 

8,45  10,62  

UAV 72,15 4,74 43,86 3,82 64,08 

rýha 2P 
pozemní 67,07 

87,86 

6,55  6,20  

UAV 8,14 0,85 87,04 1,57 74,71 

rýha 3 
pozemní 259,91 

59,86 

13,82  23,93  

UAV 104,32 5,98 56,70 11,68 51,21 

rýha 4 
pozemní 499,67 

38,19 

12,55  37,56  

UAV 308,85 6,60 47,41 23,74 36,79 

rýha 5 
pozemní 64,43 

92,97 

4,72  2,79  

UAV 4,53 0,31 93,36 0,42 84,94 

rýha 6 
pozemní 450,89 

48,37 

10,59  25,61  

UAV 232,79 6,12 42,18 11,75 54,12 

 Tab. 19 Porovnání UAV DMT oproti pozemnímu DMT pro jednotlivé rýhy 

y = 1.5285x + 4.1013
R² = 0.9694
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Obr. 55 Závislost mezi objemem rýhy vypočteným z UAV dat a objemem z pozemní fotogrammetrie 
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4.4 SOUHRN A DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Následující tabulka Tab. 20 shrnuje veškeré spočtené hodnoty objemů erozních útvarů jak pro 

jednotlivé čtverce, tak také pro celé plochy, do kterých spadají. 

Tab. 20 Přehled výsledků výpočtu objemu rýh pro řešené území 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, některé plochy jsou specifické, a proto jim nenáleží žádný 

reprezentativní čtverec pro vyhodnocení. Jedná se o plochu č. 3, což je výrazná erozní rýha na 

jihovýchodě pozemku, plocha č. 7, která je z celého vyhodnocení vyňata vzhledem k jejímu 

zatravnění, plocha č. 10 – sedimentační lavice, která má vzhledem k usazenému sedimentu opačné 

znaménko, a není započítána do výsledné sumy pod tabulkou, a v neposlední řadě plocha hlavní 

údolnice. 

Objem erozních rýh a dalších menších erozních útvarů byl stanoven na hodnotu 2046 m3. Toto číslo 

je však spíše odhadem vzhledem k povaze celé metody a nepřesným vstupním datům. Dle výpočtů 

Název 

plochy 

Rozloha 

(m2) 

Náležící 

čtverec 

Objem rýh 

ve čtverci 

minimální 

(m3) 

Objem rýh 

ve čtverci 

navýšený 

(m3) 

Objem rýh 

na ploše 

minimální 

(m3) 

Celkový 

objem rýh 

(m3) 

plocha 1 5783,14 
čtv. 9 4,729 4,729 

172,17 197,27 
čtv. 10 1,225 2,093 

plocha 2 
2675,84 

čtv. 3 0,087 0,363 3,22 13,47 
1033,78 

plocha 3 319,09 - - - 11,76 11,76 

plocha 4 2355,46 
čtv. 11 0,760 2,282 

29,89 53,07 
čtv. 12 1,778 2,224 

plocha 5 5328,12 čtv. 4 1,122 2,059 59,81 109,72 

plocha 6 
1040,20 

čtv. 5 0,143 0,413 2,55 7,38 
746,96 

plocha 7 5512,08 - 0,000 0,000 0,00 0,00 

plocha 8 16891,53 
čtv. 6 0,979 1,532 

173,26 272,95 
čtv. 7 1,072 1,700 

plocha 9 10665,04 čtv. 8 0,902 2,173 96,16 231,76 

plocha 10 
941,98 

- - - -106,07 -153,17 
237,52 

plocha 11 69679,76 

čtv. 1 0,598 1,658 

363,47 1023,43 
čtv. 2 0,579 1,666 

čtv. 13 0,459 1,097 

čtv. 14 0,451 1,454 

údolnice 1800,33 - - - 125,58 125,58 

Ʃ 125010,82    931,79 2046,38 
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na pozemku došlo k přesunu hmot vlivem vodní eroze v rozmezí min 930 – 2046 m3, přičemž horní 

mez odhadu je dle provedených srovnání výrazně blíž skutečnému objemu smyvu.   

Celkově tedy došlo dle odhadu na vyhodnocovaném pozemku pouze v erozních rýhách během jediné 

erozní události k přesunu materiálu, který odpovídá průměrnému smyvu výšky 1,58 cm z celé plochy 

pozemku, což při objemové hmotnosti 1,5 t/m3 odpovídá odnosu cca 238 t/ha. Z některých 

exponovaných ploch byly v rýhách odneseny více než 3 cm ornice, přičemž hloubka rýh se 

pohybovala přibližně od 2 do 20 cm a šířka rýh až do 60 cm.  

Na celé ploše pozemku byla patrná rovněž depozice – opětovné ukládání erodovaného materiálu, 

které bylo zřejmé zejména v místech pravidelných pojezdů zemědělské mechanizace. V patě svahu 

se potom vytvořil sedimentační kužel průměrné hloubky 13 cm s akumulací více než 150 m3. Kromě 

vytvořeného sedimentačního kuželu byla také zeminou zaplavena přilehlá komunikace pod 

pozemkem a částečně zanesena malá vodní nádrž ležící pod touto komunikací. Lze proto 

předpokládat, že skutečně došlo k odnosu půdy v řádu stovek m3 přímo z plochy pozemku. 

Výpočet postupoval od detailně vyhodnocených podrobných dat, až po data méně spolehlivá, avšak 

zpřesněná pomocí nalezených korelačních vztahů. Vztažení hodnot z testovacích čtverců na celé 

území vnáší do výpočtu také určitou chybu, vzhledem k  reprezentativně vybraným lokalitám 

s úhrnnou plochou 1400 m2 však celkový odhad lze považovat za realistický.  

Použitou metodu lze nazvat jakýmsi poloautomatizovaným odhadem reálného množství odnesené 

(přesunuté) zemědělské půdy v rámci jednoho pozemku, respektive odhadem objemu erozních rýh, 

které na pozemku vznikly. Pro přesnější výpočet je třeba identifikovat veškeré erozní útvary, které se 

na pozemku zformovaly a poté vypočíst jejich objem. Zároveň je také třeba zmínit, že tato metoda 

zanedbává plošnou erozi, která je taktéž důležitou součástí erozních procesů. Tu však bohužel touto 

metodou bez znalosti stavu povrchu půdy před srážkovou událostí nelze hodnotit. 

  

Obr. 56 Výsledná výška smyvu v řešeném území 
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5 PŘÍPADOVÁ STUDIE KVANTIFIKACE EROZNÍHO POŠKOZENÍ – NAUNDORF 

5.1 ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

Další lokalita, na které bylo hodnoceno aktuální erozní poškození, se nachází v saské části Německa, 

asi 25 km jihozápadně od Drážďan (Obr. 57).  

Zemědělský pozemek o velikosti 22 ha a průměrném sklonu 8 % byl 27. 4. 2015 zasažen silným 

přívalovým deštěm. Následkem této události došlo na pozemku, který byl v té době bez pokrytí 

vegetací, k plošnému odnosu půdy a ke vzniku velkého množství erozních rýh. Značná část 

erodovaného materiálu byla odnesena na přilehlý zatravněný pozemek a dále na příjezdovou polní 

komunikaci (viz Obr. 58). 

 

Obr. 57 Zájmové území Naundorf 

Obr. 58 Erozní poškození lokality Naundorf 
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5.2 VSTUPNÍ DATA 

Lokalita byla po erozní události nasnímána pomocí bezpilotní kvadrokoptéry DJI Phantom 2, vybavené 

kamerou GoPro Hero3 (rozlišení 11 Mpx). Pro fotogrammetrické vyhodnocení bylo pořízeno 147 

snímků v letové hladině 21 m. Celková plocha nasnímaného území je necelý 1 ha. 

Snímky byly zpracovány pomocí softwaru Agisoft PhotoScan, při nastavení High pro tvorbu řídkého 

mračna bodů, a nastavení Ultrahigh a Mild filtrace při tvorbě hustého mračna bodů. Pro další analýzu 

byl vygenerován digitální model terénu a ortofoto s rozlišením 1,14 cm/pix. 

5.3 METODIKA VÝPOČTU 

Vzhledem k relativně nízké letové hladině UAV při snímkování byl výsledný digitální model terénu 

dostatečně podrobný pro výpočet objemu erozních rýh. Pozemní snímkování pro ověření přesnosti 

UAV dat nebylo v terénu z časových a technických důvodů provedeno. 

Pro výpočet objemu erozních rýh byla opět využita nově vyvinutá metoda, popsaná v kapitole 3.2. 

Výpočet byl z důvodu rozsáhlého poškození pozemku proveden pouze na jeho části, a to na ploše 

274,7 m2, která byla vybrána dle vzniklého ortofota tak, aby co nejvíce reprezentovala poškození 

celého pozemku (Obr. 59). 

Důležitou součástí metody objemového hodnocení je identifikace erozních rýh, respektive jejich hran. 

Tento krok je zatím jediným procesem, který v metodě není plně automatizován. Proto bylo testováno 

několik postupů automatické detekce hran tak, aby mohl být celý výpočet ještě více urychlen. 

Automatická detekce hran byla testována pomocí software ArcGIS, na detailních výřezech DMT lokality 

Naundorf. Testovány byly desítky nástrojů a jejich kombinací, které se týkají zejména sklonu, zakřivení, 

orientace svahu, dále bylo použito vyhlazování DMT a sharpening pomocí několika druhů filtrů, 

Obr. 59 Řešené území s vyznačením plochy pro výpočet objemu rýh 
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automatická tvorba liniových i polygonových prvků z bodových dat a v neposlední řadě byly 

testovány hranové detektory pro automatickou detekci hran v obraze. 

V následujících bodech jsou stručně představeny některé vybrané postupy a jejich výsledky (grafické 

výstupy) pro detailní výřezy DMT: 

1. Výpočet sklonů (Slope)  výpočet zakřivení (Curvature)  prahování obou výsledků tak, aby zbylé 

hodnoty (buňky) co nejvíce vystihovaly hranu rýhy  výsledná maska je kombinací těchto 

výsledků prahování (Obr. 60). 

  

Obr. 60 Detekce hran pomocí sklonu a zakřivení 
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2. Výpočet orientace svahu (Aspect)  výpočet zakřivení (Curvature)  prahování obou výsledků 

tak, aby zbylé hodnoty (buňky) co nejvíce vystihovaly hranu rýhy  výsledná maska je kombinací 

těchto výsledků prahování (Obr. 61). 

  

Obr. 61 Detekce hran pomocí orientace svahu a zakřivení 
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3. Aplikace Sobelova filtru (Convolution function - Sobel - Horizontal)  druhá aplikace Sobelova 

filtru na předchozí výsledek  prahování výsledku. 

4. Aplikace Cannyho hranového detektoru (Canny 1986). 

Výsledky testování automatické detekce hran jsou v některých případech poměrně přívětivé a ukazují 

na možné využití těchto metod. Testování však probíhalo pouze na detailních výřezech poškozeného 

Obr. 62 Detekce hran pomocí Sobelova filtru 

Obr. 63 Detekce hran pomocí Cannyho hranového detektoru 
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území a již na těchto výsledcích je patrné, že jejich součástí jsou vždy některé špatně identifikované 

buňky, ať už vně či uvnitř rýhy. Tyto buňky neboli šum, by bylo vhodné taktéž automaticky identifikovat 

a z výsledků vyloučit. Z pohledu použitých algoritmů se však často jedná o správně identifikované 

změny terénu (v případě prvních dvou ukázek) či obrazu (další dvě ukázky), ačkoliv pro hodnocení 

objemu rýh tomu tak není. Zde je totiž třeba nalézt pouze hrany konkrétních a výrazných rýh, ne jiných 

terénních změn. Proto není snadné najít hodnotu prahování či další algoritmus, který by tyto buňky 

vyloučil. Dalším problémem potom je, jakým způsobem automaticky jednotlivé identifikované buňky 

spojit tak, aby vznikly polygony, které budou ohraničovat jednotlivé rýhy, a to vždy z jejich vnější 

strany. 

Vzhledem k těmto důvodům bylo opět přistoupeno k manuální identifikaci rýh v softwaru ArcGIS nad 

podloženým ortofotem. 

5.4 SOUHRN A DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Výsledný objem rýh vyskytujících se ve vybrané části poškozeného pozemku činí 2,39 m3. Toto 

množství erodovaného materiálu lze také vyjádřit jako 8,7 dm3/m2 neboli 131 t/ha. V porovnání 

s přípustnou ztrátou půdy 4 t/ha/rok je toto množství odneseného materiálu pouze po jedné 

srážkové události alarmující. Pokud by byl výskyt rýh totožný na celé ploše zasaženého pozemku, pak 

by celkový objem erodovaného materiálu činil přibližně 1928 m3. Tento výsledek je však opět pouze 

orientační vzhledem k tomu, že vyjadřuje objem erozních rýh a nezahrnuje tak skutečnost, že 

erodovaný materiál byl na pozemku také ukládán. Obrovská ztráta půdy je však patrná zejména 

z fotografií paty pozemku a přilehlého zatravněného území (Obr. 58), kde se vytvořilo velké množství 

sedimentačních kuželů, které dosahovaly délky až několika desítek metrů. 

Řádově odpovídá množství odneseného materiálu, respektive objem rýh, výsledku spočtenému po 

erozní události v roce 2013 na lokalitě Postupice (popsané v předchozí kapitole 4), kde bylo poškození 

ještě extrémnější, a objem erozního smyvu formou rýhové eroze (nikoliv transport z pozemku) byl 

kvantifikován dokonce na 238 t/ha. 
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6 ZÁVĚR 

Disertační práce shrnuje poznatky a výsledky experimentálního výzkumu, prováděného během 

celého doktorského studia autorky. Cílem práce bylo zhodnotit a otestovat možnosti monitoringu 

projevů eroze na zemědělských půdách pomocí moderních bezkontaktních metod, v podmínkách 

České republiky, a navrhnout metodický postup nejen pro monitoring, ale také pro přímé hodnocení 

objemu poškození půdy po aktuální erozní události. 

Text je rozdělen do několika ucelených částí, které se postupně přibližují k výše uvedenému cíli 

disertační práce. 

První část práce je úvodem do problematiky výzkumu a monitoringu eroze, především pomocí 

moderních přístupů využívajících bezkontaktních metod pro měření. Rešerše shrnuje poznatky 

autorů, týkající se zejména vhodnosti využití jednotlivých metod a jejich přesnosti ve vztahu ke 

zkoumanému území či jevu. Z citovaných studií je zřejmé, že jedním z nejvyužívanějších postupů pro 

získávání podrobných informací jak o aktuálním erozním poškození povrchu půdy, tak také o jeho 

vývoji v čase, je v současné době fotogrammetrická metoda Structure from Motion (SfM). Ta je oproti 

jiným moderním metodám (např. laserovému skenování) poměrně nenáročná jak na odborné 

znalosti, tak také finančně, zároveň je však velmi přesná a možnosti jejího nasazení jsou poměrně 

široké. Jako nejvíce efektivní bylo pro pořízení vstupních dat, tedy fotografických snímků, v poslední 

době shledáno použití bezpilotních prostředků (UAV) a pro podrobná hodnocení potom aplikace 

pozemního snímkování.  Z rešeršní části dále také vyplynulo, že nejpoužívanějším SfM softwarem 

v oblasti erozního výzkumu je software Agisoft PhotoScan. Ten je taktéž poměrně uživatelsky 

přívětivý a finančně dostupný, a zároveň má již poměrně širokou základnou uživatelů, která nabízí 

zpětnou vazbu jak vývojářům, tak také ostatním uživatelům. 

Další část této disertační práce se vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zabývá testováním 

metody Structure from Motion pro monitoring, respektive modelování reálného erozního poškození 

pomocí softwaru Agisoft PhotoScan. Provedené experimenty zahrnují testování nastavení softwaru 

a jeho vlivu na přesnost výsledků, dále testování vlivu počtu použitých vlícovacích bodů, které jsou 

používány pro referencování výsledků, a v neposlední řadě testování vlivu výšky snímkování 

zkoumané lokality. 

Výsledky tohoto testování ukazují zejména na skutečnost, že pro úspěšnost experimentu je naprosto 

zásadní primární definování potřebné podrobnosti a přesnosti výsledných dat, tedy digitálního 

modelu terénu a ortofota. Co se týče nastavení softwaru, nejvíce dle provedených experimentů 

ovlivňují výsledky parametry Alignment accuracy a Quality, které mají přímý vliv na tvar a přesnost 

výsledných digitálních modelů. Nejméně potom výpočet ovlivňuje parametr Depth filtering, který má 

také zároveň nejmenší vliv na časovou náročnost výpočtu. Testování počtu použitých vlícovacích 

bodů ukázalo, že větších přesností lze dosáhnout s vyššími počty VB, avšak při jejich vhodném 

rozmístění se přesnosti ani při nižším počtu VB zásadně neliší. Z výsledků této práce a jejich porovnání 

s dalšími autory lze také vyvodit, že přímý kladný vliv zvýšení počtu použitých vlícovacích bodů na 

přesnost generovaných modelů a ortofot nelze prokázat ve všech případech, závisí vždy i na dalších 

podmínkách experimentu. Provedené testy dále potvrdily předpoklad, že největší vliv na přesnost 

a podrobnost výsledných fotogrammetrických dat má výška snímání povrchu. Rozlišení výsledných 

3D modelů a ortofot klesá s výškou téměř přímo úměrně, stejně jako objem jednotlivých rýh 

vypočtený z těchto dat, který je ovlivněn zejména podrobností modelů. 
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Obecně lze na základě provedeného testování doporučit nižší výšky snímkování (do 15–20 m) 

a zároveň vyšší parametry nastavení výpočtu pro podrobná hodnocení erozního poškození a zejména 

pro objemové výpočty, kdy je třeba dosáhnout co nejdetailnějšího digitálního modelu povrchu. Pro 

získání méně podrobných dat, jako jsou například přehledová ortofota či modely sloužící pro hrubé 

výpočty, je možné využít i vyšších letových hladin, nižšího počtu vlícovacích bodů (či použití jiného 

způsobu referencování) a méně přesného nastavení software. 

V kapitolách zabývajících se testováním výše zmíněných parametrů lze nalézt jakési vodítko pro 

konfiguraci výpočtu a celkového postupu při tvorbě 3D modelů v softwaru Agisoft PhotoScan, kdy 

v závěru každé kapitoly jsou výsledky testování přehledně shrnuty, a pokud byly nalezeny obdobné 

studie, tak také porovnány s výsledky jiných autorů. 

Třetí kapitola je věnována popisu nově vyvinuté metody výpočtu objemu erozních rýh či jiných (nejen) 

erozních útvarů na podkladu 3D podrobných modelů, získaných právě pomocí fotogrammetrických 

metod (nebo i jiných přesných metod). Pro výpočet byl vytvořen automatizovaný nástroj pro ArcGIS, 

který využívá ArcPy Python knihovnu, vstupními daty jsou výše zmíněný model povrchu rýhy 

a polygon hrany rýhy. Postup je jedinečný tím, že pro výpočet není nutná znalost předchozího stavu 

původního povrchu před erozní událostí, který je pomocí nástroje při výpočtu rekonstruován. Pomocí 

metody je poměrně přesně možné určit objem jednotlivých útvarů za předpokladu, že povrch půdy 

před erozní událostí neobsahoval větší nerovnosti a změny terénu. 

Poslední dvě kapitoly uvádí případové studie kvantifikace erozního poškození na zemědělských 

pozemkách, za použití výše popisovaných a testovaných metod. V obou případech byla zájmová 

území několik dní po extrémní erozní události nasnímkována pomocí UAV, v případě Postupic bylo 

doplňkově provedeno také pozemní snímkování. Z těchto dat byly metodou SfM vygenerovány 

podrobné digitální modely terénu a ortofota. Pomocí nástroje pro výpočet objemu byl poté pro obě 

území hodnocen objem erozního poškození. Vzhledem k extrémnímu poškození obou lokalit byl 

výpočet proveden vždy pouze pro reprezentativní část území a celkový objem byl potom na základě 

tohoto výsledku extrapolován. Výstupem případových studií je tedy objem erozního poškození, 

respektive objem erozních rýh, nacházejících se na poškozeném pozemku. V obou případech došlo 

skutečně k masivnímu odnosu půdy, v případě lokality Postupice byl objem rýh vyhodnocen na 

2046 m3, což odpovídá odnosu asi 238 t/ha, na pozemku u německého Naundorfu bylo množství 

erodovaného materiálu v erozních rýhách spočteno na 131 t/ha. Vzhledem k extrapolaci výsledků 

a také k faktu, že metoda není schopna hodnotit plošné erozní poškození a depozici materiálu, je 

třeba tyto výsledky nazývat spíše odhadem reálného poškození, avšak velmi efektivním 

a realistickým. 

Disertační práce tedy nabízí metodický postup pro monitoring a objemové hodnocení reálného 

poškození zemědělských půd vodní erozí, za pomoci v posledních letech se velmi rozvíjející metody 

SfM a nového nástroje pro GIS, pomocí něhož lze výpočet objemu provést automatizovaně a bez 

znalostí předchozího stavu povrchu půdy. Samotná metoda SfM byla shledána jako velmi vhodná jak 

pro klasický dlouhodobý monitoring eroze, tak také právě pro generování 3D modelů pro objemové 

výpočty. Oproti kontaktním metodám pro měření a modelování povrchu půdy je tato metoda 

rychlejší, efektivnější, neinvazivní a zároveň poskytuje velmi podrobné a přesné výsledky. Za ještě 

přesnější metodu je potom považováno laserové skenování, které je však stále ještě cenově méně 

dostupné a obecně je jeho nasazení méně flexibilní oproti fotogrammetrii. Nevýhodou SfM řešení 

v erozní problematice může být pokrytí povrchu půdy vegetací při měření, kdy touto metodou není 

možné vytvořit digitální model povrchu bez vegetace, tedy není možné ji tak, jako v případě 
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laserového skenování, odfiltrovat. V tomto případě je tedy pro výpočet objemu erozního poškození 

vhodnější využít například právě laserového skenování. 

Metodický postup obsahuje několik doporučení a námětů, vzniklých na základě provedených testů 

a zkušeností z jednotlivých experimentů. Metoda Structure from motion byla shledána jako vhodná 

pro nejen uvedené, ale i další obdobné aplikace, kde je cílem získání detailního 3D modelu. Vzhledem 

k rychlému vývoji jak bezpilotních prostředků, tak také příslušných softwarů a algoritmů pro 

zpracování 3D dat, mají použité metody velký potenciál, a lze předpokládat jak další snižování jejich 

finanční náročnosti, tak také jejich ještě větší zefektivňování a následné zpřesňování výsledků. 
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