
Dálkový průzkum Země – obor, kde spojení člověk 
a robot vidíme na každém kroku

DPZ je moderní a stále se rozvíjející obor. Jakým vývojem si prošel v CzechGlobe?  

DPZ se na našem ústavu rozvíjí poměrně dlouho a zpočátku se využívala zejména družicová data. Ke kvalitativní změně 
došlo, když byl v roce 2004 zakoupen hyperspektrální senzor AISA Eagle. V té době jsem nastoupil na ústav jako jeho první 
operátor. Začátky byly zajímavé. Pro  letecké použití senzoru jsme se vždy s fotogrammetrickou společností, od které 
jsme si pronajímali letadlo, „přetahovali“ o nejvhodnější dny pro snímání. V případě pozemního použití senzoru jsme 
zase sestavovali konstrukci ze žebříků, abychom dosáhli minimální čtyřmetrové vzdálenosti pro zaostření. V roce 2010 
se nám díky strukturálním fondům Evropské unie (OP VaVpI) naskytla možnost vybudovat regulérní leteckou spektrosko-
pickou laboratoř s vlastním leteckým nosičem senzorů Cessna 208B Grand Caravan a senzorické vybavení bylo rozšířeno 
z viditelné a blízké infračervené oblasti do střední a dlouhovlnné (tepelné) infračervené oblasti. Tím se naše možnosti 
co do kvality i kvantity  snímkování rapidně zlepšily. Dalším významnějším krokem v rozvoji laboratoře byla instalace 
laserového skeneru. Automatizace snímání v letadle v současnosti dosahuje vysoké úrovně, o čemž svědčí to, že čtyři 
senzory instalované v našem letadle, včetně řady doprovodných systémů, zvládá obsluhovat jediný operátor.    
   
V poslední době došlo k velkému rozmachu bezpilotních létajících systémů (UAS), které jsou vhodné zejména pro sní-
mání menších ploch a aplikační využití. Miniaturizace a automatizace dosáhla takové úrovně, že jsme schopni na UAS 
instalovat regulérní hyperspektrální senzor. UAS je možno naprogramovat do té míry, že provede samostatně sběr 
dat, a to včetně vzletu a přistání. Robotizace se tedy ve velké míře uplatňuje i v oblasti dálkového 
průzkumu a bude se dále rozvíjet. Z praktického i legislativního pohledu je však stále nezbytný 
permanentní dohled pilota. 

Mottem letošní Noci vědců je „Člověk a robot“. Ve vědeckém 
prostředí si pod pojmem robot nepředstavujeme nutně 
„umělého člověka“, ale jakékoliv sofistikované přístroje 
a zařízení pracující s vysokou přesností a velkou mírou 
automatizace. Platí však, že ani sebelepší high-tech zaří-
zení nemohou spolehlivě fungovat bez podílu lidské práce.

V Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe existuje 
celá řada příkladů spojení člověka pracujícího s pomocí špič-
kových přístrojů a zařízení, což je dáno také interdisciplinární 
povahou výzkumu v CzechGlobe. 

Ukázkovým příkladem je obor dálkového průzkumu Země (DPZ), 
kterým se zabývají Oddělění DPZ a Oddělení leteckých činností. 
O DPZ v CzechGlobe, jeho využití i o tom,  jak dynamicky se roz-
víjí, jsme si povídali s Ing. Janem Hanušem, vedoucím Oddělení 
leteckých činností. Ing. Jan Hanuš, foto: archiv CzechGlobe



Jaké jsou konkrétně Vaše úkoly?

Naše Oddělení leteckých činností je zodpovědné zejména za provoz 

letecké laboratoře (FLIS). Našim úkolem je snímání a zpracování 
dat do takové podoby, aby je dále mohli využít vědečtí pracov-
níci k analýzám. Vše začíná co nevhodnějším naplánováním letu 
pro daný účel. K nejproblematičtějším úkonům patří samotný sběr 
obrazových dat, kdy musíme vytipovat nejvhodnější čas ke snímá-
ní. Pro většinu účelů je totiž nutné provádět snímání za zcela bez-
oblačné oblohy. Pokud je naším cílem snímání např. holé půdy, tak 
se nám ke sběru dat otevírá „letové okno“ v délce přibližně dvou 
jarních týdnů, než vzejdou zaseté obiloviny. Nasnímání kvalitních 
dat tak závisí především na permanentní připravenosti provést 
akvizici dat, jakmile nastanou vhodné podmínky.

Jaká data snímáte a jaké jejich využití?

V CzechGlobe data využíváme především k analýze vegetace. Pro lesnické aplikace je velmi výhodné propojení hyper-
spektrálních systémů a laserového skeneru. Laserová data nám poskytnou informaci o struktuře lesního porostu (výška, 

tvar, atd.), které je možno využít např. k odhadu 
množství biomasy. Hyperspektrální data zase po-
skytují informaci o aktuálním zdravotním stavu 
porostu a díky rozlišení leteckých dat je možno 
tyto informace získat i na úrovni jednotlivých 
stromů. V zemědělství jsou využívána především 
hyperspektrální data pro aplikace precizního 
zemědělství. Data je dále možno využívat např. 
pro pedologické účely a nebo odhad kvality vody 
vodních ploch (např. detekcí sinic). Samostatnou 
kapitolou je využití leteckých dat v městském 

prostředí. V současné době výrazně stoupá zájem o termální data, na kterých je v letních měsících dobře patrné vytváření 
tvz. tepelných ostrovů v místech s minimem zeleně. Pěkně využitelná jsou i laserová dat pro určení 
struktury a hyperspektrální data pro detekci typů jednotlivých povrchů. Z těch se dají vytvářet teplotní 
mapy měst. Na teplotní mapu Brna se můžete podívat na: 
http://mapserver.czechglobe.cz/mapa/brno/2015-07-07/hs-lwir. 

Také musíme schopni správně odhadnout vývoj počasí (zejmé-
na nízké oblačnosti), tak  aby v čase, kdy se letadlo dostane nad 
zájmovou plochu, byly optimální podmínky. Časově nejnároč-
nějším úkonem je zpravování dat, kdy se musí provést zejména 
radiometrické, atmosférické a geometrické korekce. I taková 
data, která byla nasnímána za ne zcela optimálních podmínek, lze 
částečně napravit. Při zpracování dat opět platí, že je vždy nutné 
je zpracovávat s ohledem na účel jejich použití. 



DPZ je jistě zajímavá disciplína. Doporučil byste ji zájemcům o vědu? 

Dálkový průzkum je mimořádně dynamicky se rozvíjející obor, který i do budoucna slibuje další možnosti rozvoje na úrovni 
bezpilotních létajících systémů, letadel nebo družic. Neustále se měnící  obor poskytuje perspektivu uplatnění a využití 
dat zájemcům z řad studentů, vědců i odborné veřejnosti. Já osobně jsem se za možností zajímavé práce v oboru stěhoval 
z Prahy do Brna a považuji to za šťastné rozhodnutí. Práce v oboru je pro mne zajímavá právě pro neustálý rychlý vývoj, 
kde je nutné být každý rok připraven na změnu a učit se nové věci.
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