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Výběr zájmových lokalit a testovací měření 
(letecké skenování a snímkování)

Stanovení optické porozity pomocí leteckého a mobilního mapování. Budou vybrány
zájmové lokality s různými typy větrolamů. Analyzovány budou jak jednotlivé větrolamy, tak
sítě větrolamů. Z pořízených dat bude vytvořen reálný 3D model a z něj bude stanovena
porozita větrolamu. Cílem bude stanovení optické porozity v různých směrech proudění
vzduchu. Větrolamy budou snímány v období - jaro, léto, podzim a zima). Současně budou
pořizovány fotografie-stanovení 2D optické porozity. Porozita získaná z fotografií bude dále
porovnávána s optickou porozitou stanovenou pomocí 3D modelu.

Hodnocení vlivu větrolamu na okolní prostředí: Sledování pohybu teploty a vlhkosti půdy u
různých půdních typů však dosud nebylo prováděno. V projektu bude sledována teplota
půdy pomocí termokamer (letecké mapování) a snímačů teploty povrchu s kontinuálním
záznamem. Teplotní pole povrchu půdy lze zobrazit termografickým měřicím systémem.
Sledování teploty půdy a jejího gradientu bude doplněno o terenní stanovení vlhkosti půdy
pomocí Senzoru půdní vlhkosti ThetaProbe ML3. Sledování proběhne na vybraných
lokalitách, které budou stejné po celou dobu řešení projektu.



Zájmové lokality



Zájmové lokality první rok řešení



Zájmové lokality první rok řešení



Zájmové lokality Bulhary



Zájmová lokalita Bulhary



   
větrolamů

• hodnocena optická porosita (změny v průběhu roku) a výška větrolamu

OP (březen-duben-
srpen-listopad)



Stanovení OP pozemní fotogrammetrickou metodou

• hodnocení fotografie representativního úseku větrolamu
• OP je brána jako podíl pozadí, viditelného z kolmého směru na větrolam

Postup hodnocení:
1) pořízení snímku (metodika součástí RUZ – nastavení fotoaparátu, vzdálenost od

větrolamu…)
2) úprava snímku v grafickém SW (např. GIMP); cílem úpravy je barevně rozlišit porost -

černá barva a pozadí - bílá barva
3) analýza černo-bílého snímku v prostředí ArcGIS for Deskop –> OP representativního

úseku



Letecká technika
• Letoun Cessna 206 TU

Letoun Cessna 206F
Výrobce Cessna Aircraft Company
Typ letadla TU206F
Poznávací značka OK-EKT
Výrobní číslo letadla U 20602276
Rok výroby 1974
Vzletová hmotnost 1633 kg
Objem nádrží 318 l
Rychlost stoupání 5,2 m/s    1000ft/min
Max. cestovní rychlost 220 km/h    120KT
Minimální rychlost 110 km/h     60KT
Rychlost při snímkování 190 km/h      100KT
Minimální rychlost pro snímkování 150 km/h     80KT
Vytrvalost 5:30 h
Dostup 4 267 m      14000ft
Palivo AVGAS 100
Spotřeba 58 l/1h



Snímací technika
• Letecký LIDAR ALS 70 

Výrobce Leica Geosystems AG 
Typ skeneru ALS70-CM
Rok výroby 2013
Datum kalibrace 29.2.2016
Maximální výška letu (AGL) 1600 m 
Zorný úhel 0°-75°, s clonou 0°-60°
Max. zorný úhel použivaný při 
plánování 50° bez PAV, 40° s PAV
Schéma skenování sin/triangle/raster

Maximální frekvence skenování
Sin - 200Hz
Triangle – 158Hz
Raster - 120Hz 

počet odrazů neomezený
počet měření intenzity 3



Snímací technika
• Kamera RCD 30 Výrobce Leica Geosystems AG 

Typ kamery Leica RCD 30
Rok výroby 2013
Datum kalibrace 15.2.2016
Hlava kamery CH62
Velikost snímku 8956 x 6708 pixelů
Fyzická velikost pixelu 6 μm
Fyzická velikost snímače 53.736 mm * 40.248 mm
Ohnisková vzdálenost objektivu 53mm/83mm
Sériové číslo objektiv 53 mm 50172
Datum kalibrace objektivu 53 mm 15.2.2016

Zorný úhel objektivu 53 mm 56°(příčný) x 
44°(podélný)

Sériové číslo objektiv 83 mm 80045
Datum kalibrace objektivu 83 mm 15.2.2016

Zorný úhel objektivu 83 mm 37°(příčný) x 
28°(podélný)

Clona 4.0 (53 mm) , 2.8(83 mm)
Kompenzace smazu ANO



Snímací technika
• DigiTHERM-1280C

Výrobce IGI - Ingenieur-Gesellschaft für 
Interfaces mbH

Typ kamery DigiTHERM-1280C
Datum kalibrace 14.7.2015
Rok výroby 2015
Velikost snímku 1280x1024 pixelů
Teplotní rozsah měření -40°C - 300°C
Teplotní rozlišení 0.025K (při 30°C)
Přesnost teplotního měření ±2° C  nebo ±2 %
Spektrální rozsah měření 2.0 μm – 5.5μm
objektiv IR 1.0/30 LW JENOPTIK
ohnisková vzdálenost 30 mm

sensor management unit

SMU-Aerocontrol,  sériové číslo 15-
0190
SMU-DIGIcontrol,  sériové číslo  51-
0178
SMU-STORAGE UNIT,  sériové číslo  
15-0183

IMU IMU – m ,  sériové číslo 51-104



Základní zpracování
- Stáhnutí dat z SSD disků ze systémů po letu 

- Stáhnutí GPS dat z virtuální referenční stanice

- Zpracování trajektorie letu v Inertial Explorer v. 8.60 

- Vyvolaní LAS souborů v Leica CloudPro v.1.2.3

Vstupy – trajektorie, surové GPS, IMU data , kalibrace skeneru

- Vyvolání snímků v Leica FramePro v. 2.0  

Vstupy – surové GPS, IMU data , kalibrace kamery



Implementace nového modulu větrné do prostředí ATLAS DMT



Cíl aktivity
Softwarový modul větrné eroze v programu AtlasDMT - nový modul větrné
eroze bude vytvořen na základě nových i stávajících poznatků o problematice
hodnocení větrné eroze. Za stávající poznatky jsou považovány postupy
uvedené v metodikách (Podhrázská, 2008; Podhrázská, 2011) do kterých
budou implementovány nově získané výsledky z řešení projektu. Podkladem
pro vymezení erozně ohrožených území bude zejména nová mapa území,
ohrožených větrnou erozí z hlediska faktorů klimaticko-půdních a predikce
jejich vývoje, vypracovaná na základě informací o erodovatelnosti specifických
půdních typů. Pro hodnocení účinnosti větrolamů bude bude použita
aktualizovaná regresní rovnice (Středová et al., 2012). Součástí SW bude
aplikace pro komplexní návrhy opatření k ochraně půdy před erozí.





Logický výpočtový model mapy oblastí potenciálně ohrožených větrnou erozí na podkladu půdně-klimatických faktorů – implementace v GIS
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Laboratorní analýza stálosti půdních agregátů v kryologické komoře



Cíl aktivity
V rámci předkládaného projektu bude doplňována databáze rozborů a analýz
půd z území, potenciálně ohrožených větrnou erozí vzhledem k měnícím se
klimatickým podmínkám. Vzorky budou odebírány na začátku, v průběhu a na
konci zimního období a analyzovány na základě modifikované metodiky
(Dufková, 2013). Výsledky agregátové analýzy budou dále konfrontovány s
meteorologickými údaji (počet a doba trvání epizod rozmrzání/zamrzání, stavy
půdy za účelem stanovení vlivu meteorologických prvků na rozpad agregátů.

U vybraných půdních typů bude provedena laboratorní analýza stálosti
půdních agregátů (kryologická komora)





Odběr půdních vzorků v kategorii ohroženosti 4



Odběr půdních vzorků v kategorii ohroženosti 6



Období

Rozpad 

agregátů [%]

Sta

vy půd

TP

M (-2)

TPM doba 

(-2)

TPM 

(-5)

TPM 

doba (-5)

2013-2014 68,02 26 62 673 27 327

2014-2015 41,48 22 48 632 19 284

2015-2016 45,70 18 50 660 34 446

Celkový součet 44,37 22 53 655 27 352

Období

Rozpad 

agregátů [%]
Stavy 

půd

TPM 

(-2)

TPM 

doba (-2)

TP

M (-5)

TPM 

doba (-5)

2013-2014 57,13 8 63 792 23 379

2014-2015 33,90 10 62 828 35 501

2015-2016 46,86 23 61 902 37 700

Celkový součet 42,20 14 62 841 32 527

Vyhodnocení pro oblast ohroženosti v kategorii 6

Vyhodnocení pro oblast ohroženosti v kategorii 4



Kryokomora, půdní rozbory



Představení sw (beta verze) pro hodnocení 
erodovaných půdních částic - deflátů



Cíl aktivity

Hodnocení půdních částic zachycených deflametrem s aktivním nasáváním a časovým
záznamem (Středová et al., 2012). Hodnocení půdních částic metodou digitální analýzy obrazu.
Následně bude pro jejich parametrizaci a hodnocení vyvinut a používán software na principu
neuronových sítí. Na základě zpracovaných dat bude vytvořena vhodná umělá neuronová síť,
kterou bude možno implementovat v prostředí Matlab nebo pomocí vyššího programovacího
jazyka (například C# či Java). Vytvoření tohoto systému umožní efektivnější vyhodnocení
kvalitativního složení deflátů jako produktu větrné eroze a určení poměru půdních částic na
celkovém znečištění ovzduší.

Hlavním cílem – vytvoření katalogu půdních částic unášených větrem
První rok řešení:

Přípravné práce na vytváření SW pro hodnocení půdních částic pokročilou analýzou signálu
obrazu a následným využitím neuronových síťí pro zpracování prachových částic. Polní měření
aktivním lapačem prachových částic.



Pracovní postup 
zachycení půdních částic pořízení snímku vyhodnocení



1. Aktivní lapač a časovým záznamem



2. Pořízení snímku pomocí elektronového mikroskopu



3. Detekce půdních částic a následné vyhodnocení

• vyvinuta beta verze softwaru pro
automatickou detekci půdních částic
zachycených deflametrem s aktivním
lapačem půdních částic (patent 303679).
Analýza částic z pásky deflametru pomocí
algoritmů pro analýzu signálu obrazu.

• Uživatelské prostředí, 18 hodnocených
parametrů.

• V dalším roce řešení bude probíhat fáze
ladění programu a vytipování hlavních
parametrů pro hodnocení půdních částic.





Děkujeme za pozornost 
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