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Seznam zkratek 

AOT Aerosol Optical Thickness (hustota aerosolů v atmosféře) 
ASD Analytical Spectral Devices (spektroradiometr) 
BRDF Bidirectional Reflectance Distribution Function (funkce odrazivosti 

záření) 
CASI Compact Airborne Spectrographic Imager (název HS skeneru) 
Cox obsah organického uhlíku 
CS data vzniklá spojením CASI a SASI dat 
DPZ dálkový průzkum Země 
ESA Evropská kosmická agentura 
EUFAR EUropean Facility for Airborne Research (název sdružení) 
GIS Geografický informační systém 
GNNS Global Navigation Satellite Systems (navigační satelitní systém) 
HS hyperspektrální 
HYSOMA HYperspectral SOil MApper (software) 
IMU Inertial Measurement Unit (inerciální GPS jednotka) 
LiDAR Light Detection and Ranging (typ skeneru) 
LPIS Land Parcel Identification System (identifikační systém pozemků) 
MSI Multispectral Instrument (multispektrální zařízení) 
NDVI normalizovaný rozdílový index 
NIR blízká infračervená část spektra 
RMSE Root Mean Square Error (odmocnina čtverců odchylek od průměru) 
Rxxxx hodnota odrazivosti v dané vlnové délce 
SASI SWIR Airborne Spectrographic Imager (typ skeneru) 
SOC Soil Organic Carbon index (index půdního organického uhlíku) 
SWIR krátkovlnná infračervená oblast spektra 
SWIRFI Short Wave Infra Red Fine particles Index (index půdního jílu) 
VIS viditelná část spektra 
VNIR viditelná a blízká infračervená část spektra 
WV Water Vapor (obsah vodní páry ve vzduchu) 

 

Pozn. České názvy/vysvětlivky jsou zde použity převážně jako volný překlad, nikoli jako zavedený 

český termín. 
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1 Cíl metodiky 
Cílem metodiky je prezentace nových a ekonomicky efektivních metod a postupů 
vhodných k hodnocení plošné homogenity vybraných půdních vlastností pozemků. 
Postupy směřují k identifikaci slabých a silných míst z hlediska výnosového potenciálu 
pozemku. Jejich vymezení je nezbytným předpokladem k cílenému a efektivnímu 
obhospodařování pozemku, hlavně ve vztahu k plošné distribuci hnojiv. K tomuto účelu 
byly použity nejnovější technologie pořizování a hodnocení dat z oblasti půdní 
spektroskopie a dálkového průzkumu Země. Všechny postupy byly navrhovány a ověřeny 
na plošné a provozní úrovni středního zemědělského podniku nebo jeho částí. Hlavní 
důraz byl kladen na reálnou aplikovatelnost metodiky. Tím jsou míněny následující 
vlastnosti: 1/přiměřená jednoduchost proveditelnosti při zachování dostatečné 
spolehlivosti výsledků pro uživatele na úrovni agronoma specialisty; 2/dostupnost 
potřebných dat; 3/ekonomický aspekt uplatnění pro široký okruh uživatelů. Zejména třetí 
vlastnost bývá často rozhodující pro širší uplatnění výsledků výzkumu do praxe. 

2 Metodický přístup 
Metodika reaguje na dva vzájemně propojené trendy, které dominují současnému 
způsobu obhospodařování zemědělských půd ve vyspělých zemích. Prvním je 
optimalizace vstupů ve vztahu k výnosu za současné minimalizace vlivu hospodaření na 
životní prostředí, což je vlastně ideální způsob. Druhým, který má přispět k naplnění 
prvního a je zároveň předmětem této metodiky, je využití nejmodernějších technických 
dovedností, které umožňují získávat potřebná data a informace nutné pro provádění 
optimalizace hospodaření, ale i samotné prostředky/nástroje praktického obdělávání 
půdy a vegetace.  

V rámci metodiky jsme se zaměřili na využití nových přístupů získávání informací o plošné 
homo/heterogenitě vybraných půdních vlastností v rámci pozemků na základě dat 
dálkového průzkumu Země. Vzhledem k technickým možnostem řešitelského týmu, resp. 
jejich ústavů, jsme se pokusili téma uchopit  v širším kontextu a umožnit detailnější pohled 
zájemcům do využití těchto metod. Zároveň jsme dbali naplnění vlastností metodiky 
deklarované v cílech, tj. jednoduchost a aplikovatelnost. Metodika zahrnuje následující 
tematické okruhy: 

 Ověření potenciálu laboratorní a pozemní spektroskopie pro hodnocení obsahu 

organického půdního uhlíku (Cox) a jílových částic (< 0,01) v půdních vzorcích 

a na holé půdě 

 Propojení pozemních spektroskopických měření holých půd a letecké obrazové 

spektroskopie za účelem odhadu prostorové variability obsahu Cox a jílových 

částic na pozemcích 

 Postupy využití satelitních dat Sentinel-2A,B k hodnocení heterogenity obsahu 

Cox a jílových částic; ověření výsledků pomocí výstupů letecké obrazové 

spektroskopie a standardních agrochemických rozborů půd 
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 Výpočet plošné homogenity zastoupení Cox a jílových částic v hranicích 

jednotlivých pozemků 

 Vztah mezi výnosy pšenice a Cox, svažitosti na pozemcích s kontinuálně 

měřeným výnosem pšenice 

 Výhody a nevýhody jednotlivých přístupů ve vztahu k náročnosti provedení, 

přesnosti a nákladovosti 

2.1 Charakteristiky vstupních dat DPZ 
Identifikací vybraných půdních vlastností z různých kategorií dat DPZ se zabývá 
v posledních zhruba třech desetiletích velká řada studií a zájem o tuto problematiku je 
rostoucí zejména z důvodu nových a uživatelsky/cenově přístupných zdrojů dat DPZ 
a nástrojů na jejich zpracování.  Z celé šíře studií bychom odkázali zájemce jen na několik 
prací, které jsou vhodným základem do problematiky půdní spektroskopie a digitální 
obrazové analýzy vlastností půd a zároveň volně dostupné na internetu. K přehledu 
o základních spektrálních projevech půd ve vazbě na jejich fyzikálně-chemické 
a strukturální vlastnosti lze doporučit např. Ben‐Dor et al. (2008); Baldridge et al. (2009); 
Hbirkou et al. (2012); Petropoulos, Ireland, and Barrett (2015). Na úrovni pozemku 
a zemědělských podniků byla doposud převážná pozornost věnována využití hlavně 
leteckých hyperspektrálních dat (tj. obrazové spektroskopii) z důvodu jejich vysokého 
spektrálního i prostorového rozlišení, možnosti nalezení užších vazeb mezi sledovaným 
půdním parametrem a spektrální odezvou, ale zároveň umožňující pokrytí těmito 
leteckými daty území v řádu několika 10 – 100 km2. Velká část studií využívá letecké 
obrazové spektroskopie k stanovení prostorové distribuce obsahu organického uhlíku 
v orných půdách a odhadům jeho zásoby na základě spektrálních/reflektančních 
charakteristik povrchu půd (Stevens et al. 2006, 2008, 2010; Hively et al. 2011; Guo et al. 
2018). Algoritmické zpracování HS dat  za účelem odhadu půdních vlastností obrazovou 
spektroskopií je poměrně náročný proces, zahrnuje samotné předzpracování HS dat 
(radiometrické, atmosférické, geometrické korekce) a následné vlastní vyhodnocení 
sledovaných půdních vlastností. Předzpracování je částečně závislé na provenienci 
skenovacích a navigačních systémů a k nim dodávaných licenčních software modulů 
a musí být prováděno poskytovatelem dat. Pro vlastní vyhodnocení dat byla převzata 
a vytvořena celá řada algoritmů, převážně na bázi statistických metod např. Odlare, 
Svensson, and Pell (2005); Hbirkou et al. (2012); Hong et al. (2018), které ale kladou 
značné znalostní nároky na zpracovatele dat a zákazník (v tomto případě zemědělec) je 
odkázán opět na specializované firmy v tomto oboru, pokud jsou vůbec v dané zemi 
dostupné a pro zákazníka cenově přijatelné. Velmi přehledně a podrobně je tématika 
chemického složení půd ve vztahu k jejich spektrálním charakteristikám půd zpracována 
v metodice Žížala et al. (2016). Metodika zároveň obsahuje využití a zpracování HS dat 
náročnějšími technikami k posuzování půdních vlastností ve vztahu k erozi půd.  

Zpřístupnění využití leteckých HS dat pro širší uživatelskou obec vedlo ke snaze vytvořit 
jednodušší, pokud možno freeware nástroje vyhodnocení předzpracovaných leteckých HS 
dat. Jedním z takových počinů je i software HYSOMA (Chabrillat et al. 2011), který 
principiálně vychází z hodnocení technikou vegetačních – v tomto případě tedy půdních – 
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indexů a z derivací půdních spektrálních profilů. Software je teoreticky založen především 
na pracích Bartholomeus et al. (2008); Levin, Kidron, and Ben-Dor (2007); Soeren-Nils 
Haubrock et al. (2008); S.-N. Haubrock et al. (2008); a umožňuje výpočty obsahu půdního 
organického uhlíku, jílu, železa a půdního vlhkostního indexu. 

S rozvojem programu Copernicus Evropské kosmické agentury, který je zaměřen 
na získávání satelitních dat pro řadu výzkumných, ale hlavně praktických aplikací 
souvisejících s hodnocením stavů a procesů na zemském povrchu, se pro aplikace 
v zemědělství ukazují jako velmi přínosná data mise Sentinel-2A (2015) a B (2017). Důvodů 
pro jejich využití je hned několik: 1/dostatečné prostorové rozlišení pro účely hodnocení 
vlastností porostů a půdy na úrovni jednotlivých polí; 2/vhodné spektrální rozlišení hlavně 
s ohledem na hodnocení vegetace; 3/vynikající časové rozlišení (frekvence opakování 
snímku stejného území); 4/zdarma dostupnost dat a nástrojů jejich předzpracování 
i zpracování. Podrobnější charakteristika dat Sentinel-2A,B je uvedena v kap. 2.4, Tab.  3. 
V posledních dvou letech proto vzniká celá řada studií s využitím těchto dat 
s převládajícím důrazem na hodnocení vegetačních charakteristik a objevují se i práce 
hodnotící vlastnosti holých půd (Gholizadeh et al. 2018, Castaldi et al. 2019).  

Rozdíly mezi spektrálními charakteristikami získanými z výše zmíněných tří typů senzorů 
– tedy hyperspektrálního spektrometru ASD, leteckých scannerů CASI a SASI a satelitního 
MSI umístěného na Sentinel-2 A,B – jsou na Obr.  1. Pro demonstraci vlivu atmosféry na 
HS data (např. obsahu vody v atmosféře hlavně kolem 1400 a 1900 nm) je v obrázku graf 
spektrálního profilu pozemního měření holé půdy měřeného v terénu spektrometrem 
ASD. Laboratorní měření ovlivněna nejsou, letecká a satelitní data jsou zde již 
po atmosférických korekcích. 

Ze spektrálních charakteristik naměřených pozemní spektroskopií a leteckým hyper-
spektrálním skenováním (po provedených atmosférických korekcí)  je zřejmý podobný 
průběh spektrálních profilů v oblastech vhodných ke stanovení obsahu Cox a jílových 
částic (400 až 1000 nm, resp. 2000 až 2300 nm). Pro získání informace o prostorové 
heterogenitě obsahu Cox a jílových částic povrchu holých půd polí a naplnění celkových 
cílů této metodiky byly použity první tři kategorie dat DPZ. Pozemní měření ASD byly 
použity pouze k atmosférickým korekcím na standardizovaných homogenních plochách 
(např. asfalt, beton), nikoli pro odvození obsahu Cox či jílových částic. 

Celkově je metodika založena na datech chemických a fyzikálních analýz půdních vzorků, 
jejich laboratorně naměřených spektrálních charakteristikách, letecky  nasnímaných 
hyperspektrálních datech a multispektrálních satelitních datech holých půd z jarních 
a podzimních období let 2016 a 2017 na území zemědělského podniku Rostěnice a. s., 
hospodařícího na výměře cca 10 000 ha. 
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Obr.  1 Spektrální profily půdy totožného půdního vzorku získané rozdílnými postupy. 

Více termínů snímání bylo zvoleno záměrně pro možnost ověření stability  testovaných 
postupů hodnocení daných vlastností půd. Pro satelitní i letecká data byly zároveň 
vybrány vzájemně časově blízké termíny, abychom mohli: 1/ověřit přenositelnost 
zjednodušených postupů z leteckých hyperspektrálních na multispektrální satelitní data, 
2/posoudit vhodnost obrazových dat z hlediska termínu snímání, 3/posoudit stabilitu 
výsledků při hodnocení daného jevu ze snímků z podobných termínů různých let. 

Pro účel odhadu vlivu prostorové distribuce Cox a jílových částic půdy na výnos plodin 
v rámci pozemku byly výsledky rozložení vztaženy k prostorové distribuci dosažených 
výnosů na pozemcích, na kterých bylo provedeno kontinuální měření výnosu ozimé 
pšenice. 

2.2 Ověření potenciálu laboratorní spektroskopie pro hodnocení 

obsahu organického půdního uhlíku (Cox) a jílových částic 

v půdních vzorcích a na holé půdě 
Na podzim 2016 bylo v zájmovém území odebráno 224 půdních vzorků, u kterých 
bylo provedeno stanovení fyzikálních a chemických charakteristik standardními 
metodami pro provádění agrochemických analýz půdních vzorků. Obsah Cox byl stanoven 
metodou chrom-síranové oxidace. Zastoupení jílových částic (< 0,01 mm) bylo stanoveno 
hustoměrnou metodou. Tab.  1 ukazuje základní statistické charakteristiky z analýz 
půdních vzorků. 
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Tab.  1 Charakteristika odběrových míst na pozemcích Rostěnice a. s. 

 Svažitost (°) Cox (%) Jíl (%) 
Výnos 
(t/ha) 

Průměr 5,16 1,61 18,15 4,08 

Std 2,96 0,23 3,79 0,86 

Q25 3,26 1,45 15 3,52 

Q75 6,86 1,72 20 4,55 

Po předzpracování vzorků, zahrnujícím prosívání na jemnozem a kvartaci vzorků pro 
chemické laboratorní analýzy, bylo provedeno spektroskopické měření ve vlnovém 
rozsahu 350 – 2500 nm (ASD FieldSpec), spektrální krok 1 nm. Vzorky jemnozemě byly 
umístěny do černých Petriho misek (Obr.  2) a měření probíhalo na otočném spektro-
skopickém zařízení („ASD Turn Table“). Spektrální profil (odrazivost) každého půdního 
vzorku byl získán jako průměr 35 jednotlivých měření. Ukázka spektrálních profilů 
z měření je na Obr.  3, kde celková hodnota odrazivosti roste s rostoucím obsahem 
menších částic (zelená křivka). Obsah jílových částic se promítá do absorpčního pásu 
kolem 2220 nm. S rostoucím obsahem uhlíku v půdě se tvar spektrální křivky v oblasti 
450 – 1000 nm stává konvexní (modrá křivka).  

  
Obr.  2 Příprava vzorků pro spektrální laboratorní měření. 
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Obr.  3 Spektrální  profil  tří  vzorků  naměřený  v laboratorních  podmínkách  spektrometrem  

ASD FieldSpec. 

2.2.1.1 Předzpracování dat a analýza laboratorních spektrálních dat 

První krok předzpracování zahrnuje provedení parabolické korekce - vyrovnání případných 
přechodů mezi jednotlivými senzory přístroje, tedy VNIR a SWIR. Následně bylo 
provedeno spektrální převzorkování laboratorně naměřených hodnot (ASD – 1 nm) do 
spektrálního rozlišení leteckých senzorů (přibližně 10 nm, v závislosti na vlnové délce).  

Na základě literární rešerše jsme vybrali ty spektrální indexy, které využívají vlnové délky 
snímané na všech třech úrovních dat (laboratorní, letecká, satelitní) a mají potenciální 
vztah k  vybraným charakteristikám půdy. Zde jde zejména o využití programu HYSOMA, 
který vznikl jako jeden z produktů skupiny zabývající se spektrální analýzou půd v rámci 
konsorcia EUFAR (Chabrillat et al. 2011). Z takto předpřipravených dat byly vypočteny 
dva spektrální indexy. 

Pro odhad obsahu půdního uhlíku byl vybrán spektrální index SOC (Soil Organic Carbon 
index), který se vypočte jako: 

 𝑆𝑂𝐶 =  
1

𝑅600−𝑅400
600−400

   ( 1 ) 

kde R600 a R400 značí hodnotu odrazivosti v dané vlnové délce. 

Obsah půdního uhlíku se v dané části spektra projevuje: 1/ celkovou změnou intenzity 
reflektace; 2/ změnou tvaru reflektanční křivky z konkávní na konvexní. 

Obsah jílových částic byl odhadován pomocí spektrálního indexu SWIRFI (Short Wave Infra 
Red Fine particles Index), který využívá absorpční pásmo jílových minerálů v oblasti kolem 
2225 nm: 

 𝑆𝑊𝐼𝑅𝐹𝐼 =  
(𝑅2133)2

𝑅2225∙(𝑅2209)3
 ( 2 ) 
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kde RXXXX značí hodnotu odrazivosti v dané vlnové délce. Příklad vztahu mezi obsahem 
organického  uhlíku  (%)  v  analyzovaných  vzorcích  půd  a SOC indexem (Bartholomeus 
et al. 2008) je na Obr.  4. Obdobně byl ověřován vztah mezi obsahem jílu a navrženým 
spektrálním indexem pro jílové minerály SWIRFI – Obr.  5., (Levin, Kidron, and Ben-Dor 
2007). Z našich výsledků vyplývá v obou případech statisticky významný vztah 
(p < 0,01) s vysokými koeficienty determinace. Je třeba si ale uvědomit, že se jedná 
o spektrální charakteristiky získané za standardizovaných podmínek bez ovlivnění 
atmosférickými charakteristikami, kterými jsou zejména obsah vody, aerosolů a se 
kterými je třeba počítat při leteckém a satelitním snímání. Rozdíl mezi vypočtenými indexy 
SOC a SWIRFI z dat laboratorních spektrálních měření upravených vzorků a leteckých 
obrazových dat z míst odebrání vzorků jsou dokladovány na Obr.  6, Obr.  7. Tento rozdíl 
je způsoben zejména různými strukturálními charakteristikami měřených médií. Zatímco 
u laboratorní spektroskopie jde o standardní předzpracování co do velikosti částic, 
struktura holé půdy na poli závisí na způsobu úpravy před a po výsevu. 

 
Obr.  4 Regresní vztah mezi indexem SOC (vypočteným z laboratorně měřených spektrálních dat a 

upravených půdních vzorků a obsahem uhlíku Cox (%) stanoveným laboratorním rozborem.                   
Pozn. Z výpočetních důvodů je hodnota SOC násobena koeficientem 10-1. 

Z těchto grafů vyplývá, že nelze pro stanovení obsahu Cox a jílových částic použít přímo 
spektrální knihovny půd získané laboratorně, ale je nutné pro  půdy zájmového území 
provést kalibrace dané vlastnosti určené fyzikálně-chemickými analýzami přímo na 
nasnímaná letecká či satelitní data. Tuto nutnost potvrzují i rozsahy hodnot, kterých 
indexy nabývají. 
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Obr.  5 Regresní vztah mezi indexem SWIRFI vypočteným z laboratorně měřených spektrálních dat 

upravených půdních vzorků a obsahem jílu (%) stanoveným laboratorním rozborem. 

 

 
Obr.  6 Srovnání korelace mezi SOC indexem vypočteným na základě leteckých hyperspektrálních dat (CS 

SOC) a z laboratorních spektrálních měření půdních vzorků (ASD SOC) a očekávané korelace 1. 
Pozn. Z výpočetních důvodů je hodnota SOC násobena koeficientem 10-1. 
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Obr.  7 Srovnání korelace mezi SWIRFI indexem vypočteným na základě leteckých hyperspektrálních dat 
(CS SWIRFI) a z laboratorních spektrálních měření půdních vzorků (ASD SWIRFI) a očekávané korelace 1. 

Z laboratorních spektroskopických měření je rozsah hodnot indexu SOC nižší, pro letecká 
data je typický rozsah SOC cca 1 000-20 000 (Bartholomeus et al. 2008) a pro SWIRFI cca 
5-100 (Levin et al. 2007). 

Pozn. Z výpočetních důvodů byla v metodice vypočtená hodnota každého SOC indexu násobena 
koeficientem 10-1. 

 

2.3 Letecká obrazová spektroskopie za účelem odhadu 

prostorové variability obsahu Cox a jílových částic na 

pozemcích s holou půdou 
Výše popsané vztahy (Obr.  4, Obr.  5) ukazují, že zejména pro obsah organického uhlíku 
by bylo teoreticky možné s dostatečnou přesností nahradit náročná chemická stanovení 
jednodušším a levnějším spektrálním měřením a pak využít data z nějaké spektrální 
knihovny půd, pro která byly obsahy např. uhlíku stanoveny. Pro velkoplošné praktické 
uplatnění získání plošné heterogenity daného parametru není tento přístup vhodný 
z několika důvodů. Prvním je vysoká vlastní variabilita typů půd a „příměsí“ na dané 
lokalitě, které laboratorní spektrální měření silně ovlivňují a výsledky zkreslují. Dalším, 
ekonomicky významným faktorem, je náročnost odběru a úpravy vzorku před spektrálním 
měřením a počet vzorků na jednom poli nutných pro provedení následné interpolace 
(Webster and Oliver 1992). Zde je pak k dispozici celá řada interpolačních algoritmů. Pro 
typ dat, kde se předpokládá změna podobnosti dané vlastnosti v závislosti na vzdálenosti 
mezi body měření, tj. autokorelace mezi hodnotami (např. obsah Cox), jsou nejčastěji 
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využity metody geostatistiky např. Odlare, Svensson, and Pell (2005). V rámci jednotlivých 
polí bychom ale potřebovali pro takovýto způsob zpracování řádově několik desítek až 
stovek odběrů a následných předzpracování a spektrálních analýz odebraných vzorků. 

Do obdobné situace se dostaneme i v případě využití polních spektrálních měření. Zde 
můžeme „nasbírat“ sice více vzorků bodovým měřením holých půd daných polí, ale 
variabilita snímaného povrchu (různé zpracování holé půdy) a měnící se povětrnostní 
podmínky (postavení slunce, změna obsahu vodní páry a aerosolu v průběhu několika 
hodin polních měření), vyžadují značné časové a odborné nároky na měření a zpracování 
dat a opět jsou výsledkem jen bodová měření, ze kterých je nutné provést interpolace na 
celý pozemek. 

Variantním a mnohem robustnějším řešením pro stanovení relativní variability daného 
půdního parametru v rámci pozemku je získání dat za všechny pozemky ve formě 
spojitého datového pole. Zde máme v současnosti dvě základní možnosti získání vhodných 
dat pro odhad půdních vlastností z holé půdy: 1/obrazová data nasnímaná leteckou 
obrazovou spektroskopií speciálně pro náš účel; 2/ využít multispektrální satelitní data 
snímaná s pravidelným opakováním a dostupná zdarma, včetně základního zpra-
covatelského software. V poslední době se objevila další možnost účelového pořízení dat 
kamerami a skenery nesenými bezpilotními prostředky (drony). Tato zařízení jsou sice 
operativnější než letecké pořizování dat, ale z pohledu zpracování vyžadují podobně 
vysokou odbornost jako letecká data. Hlavním nedostatkem pořizování dat z dronů je 
především nemožnost získání dat za plošně větší území v daném vhodném termínu pro 
snímání (např. větší než 100 ha) a měnící se povětrnostní podmínky v průběhu delšího 
snímání. 

Výše popsané výhody/nevýhody byly hlavní motivací, proč jsme metodiku zaměřili na data 
letecké obrazové spektroskopie a multispektrální satelitní data a zároveň využili co možná 
nejjednodušších postupů zpracování dat. Přitom použitá letecká data mají zde být 
možností jednak prokazatelnosti vztahů mezi informací získanou z leteckých nosičů 
snímáním holých půd a půdními vlastnostmi, jednak možným mezikrokem pro využití 
satelitních dat.  

Pokud je cílem získání variability absolutního obsahu Cox a jílových částic 
z leteckých/satelitních dat, je třeba provést klasické půdní odběry na polích s různou 
úrovní sledovaných půdních parametrů (pokud možno maximální rozsah hodnot, které 
parametr může nabývat), v dostatečně husté odběrové síti a provést laboratorní 
stanovení z odebraných vzorků. Pro definici hustoty sítě odběrů lze využít např. metodiky 
Minařík et al. (2018). Pro relativní prostorovou distribuci daného parametru na pozemku 
vystačíme jen s výpočty spektrálních indexů. 

2.3.1 Pořízení dat letecké obrazové spektroskopie 

V letech 2016 a 2017 probíhalo letecké skenování hyperspektrálních dat. Snímání bylo 
provedeno senzory CASI a SASI (ITRES Research Limited) ve viditelné (VIS) a krátkovlnné 
infračervené (SWIR) části spektra. Termíny snímání byly voleny v závislosti na stavu 
zpracování půdy tak, aby byl minimalizován potenciální BRDF efekt (závislost odrazu 
elektromagnetického záření na 3D struktuře snímaného povrchu) a vliv vegetace.  
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Tab.  2 Přehled nasnímaných leteckých hyperspektrálních dat a podpůrných pozemních měření. 

Termín 

snímání 

   Prostorové/  

s p e k t r á l n í  

rozlišení 

Nasnímaná 

plocha 

km2 

Počet 

polí bez 

vegetace 

Podpůrná měření 

30. 4. 2016 CASI – 2 m /7  nm 

SASI – 5 m / 15 nm  

170 43 Terénní spektroskopické 

měření holé půdy 

(350 – 2500 nm) 

27. 8. 2016 CASI – 2 m /7  nm 

SASI – 5 m / 15 nm 

R ieg l  L iDAR 

320  165  

30. 9. 2016 CASI – 2 m /7  nm 

SASI – 5 m / 15 nm 

320  188 Terénní spektroskopické 

měření referenčních 

ploch (350 – 2500 nm) 

19. 5. 2017 CASI – 2 m /7  nm 

SASI – 5 m / 15 nm 

170  22 Terénní spektroskopické 

měření referenčních 

ploch (350 – 2500 nm), 

měření propustnosti 

atmosféry 

30. 8. 2017 CASI – 2 m /7  nm 

SASI – 5 m / 15 nm 

320  205 Terénní spektroskopické 

měření referenčních 

ploch a holé půdy 

(350 – 2500 nm), Měření 

propustnosti atmosféry 

 

V roce 2016 byla letecká data nasnímána ve třech termínech a v roce 2017 ve dvou 
termínech. Skenování probíhalo v návaznosti na agrotechnické termíny setí hlavních plodin: 
v jarním termínu po vysetí kukuřice, druhý (letní) termín po vysetí řepky a třetí termín po 
vysetí pšenice ozimé. Zpracování půdy před setím zároveň zajistilo podobnou strukturu 
jejího povrchu. Synchronně s HS snímáním bylo provedeno v jednom z termínů LiDAR skenování 
za  účelem získání podrobného digitálního modelu reliéfu terénu. Celkový přehled nasnímaných 
leteckých hyperspektrálních dat a provedená podpůrná pozemní měření jsou shrnuta 
v Tab.  2.  

2.3.2 Postup předzpracování leteckých hyperspektrálních dat: 

Předzpracování dat letecké obrazové spektroskopie lze označit na jedné straně 
za standardizovaný postup ve smyslu nutně provedených kroků výpočtu, na druhé straně 
za proceduru vytvořenou a/nebo adaptovanou na základě typů skenerů, podpůrných 
pozemních měření, účelu využití dat. Finálním produktem předzpracování je získání 
polohově usazených obrazových dat radiance a/nebo reflektance snímaných povrchů, 
tj. dat po odstranění vlivů radiometrie skeneru, vlivů atmosféry a pohybů letadla. 
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Průběh předzpracování nasnímaných hyperspektrálních dat ze senzoru CASI a SASI 
sestává ze tří základních kroků: 

1. Radiometrické korekce. Radiometrické korekce naměřených dat byly provedeny 
v programu RadCorr Ver. 5.2.11.2. (Itres Ltd.) pomocí laboratorně určených 
kalibračních parametrů. V průběhu radiometrických korekcí bylo nejprve 
provedeno potlačení šumu přístrojů („dark current subtract“). Takto korigovaná 
data byla kalibrována na radiometrické hodnoty. Hodnoty finálních obrazových dat 
jsou uvedeny v radiometrických jednotkách [μW cm-2 sr-1 nm-1] vynásobených 
1000. Důvodem pro použití násobícího koeficientu 1000 je výhodnější využití 
rozsahu datového typu celočíselných hodnot („unsigned integer“), v kterém jsou 
data uložena, aby se snížila velikost souborů na disku.  

2. Atmosférické korekce. Pro vyloučení vlivu aktuálního stavu atmosféry na snímaná 
data, zejména vlivu aerosolů a atmosférických plynů (např. CO2, H2O, O2)  byly 
v programu ATCOR-4 Ver. 6.0 (ReSe Aplication Schlapfler/DLR) provedeny 
atmosférické korekce s použitím radiativního modelu přenosu záření atmosférou 
MODTRAN 6. Výsledná atmosféricky korigovaná data jsou vyjádřena v hodnotách 
odrazivosti (reflektance) na úrovni povrchu. Hodnoty odrazivosti jsou v datech 
vynásobeny konstantou 100, tzn. hodnota 1000 vyjadřuje odrazivost 10,00 %.  
V průběhu atmosférických korekcí byla provedena rekalibrace radiometrických 

korekčních koeficientů na základě dat měřených v průběhu letecké kampaně 

na pozemních terčích s vysokou odrazivostí a plochou spektrální charakteristikou. 

Snímání pozemních kalibračních dat bylo provedeno v prostorách LKTB-Tuřany 

s použitím polního spektroradiometru FielSpec-4 (ASD, Inc. U.S.). Obsah aerosolů 

(AOT), množství vodní páry (WV) v atmosféře a další základní vstupy pro 

parametrizaci atmosférického modelu, byly vyhodnoceny z měření automatického 

„sunphotometeru“ CIMEL (Cimel Electronique S. A. S.), umístěného rovněž v areálu 

LKTB-Tuřany. 

Z důvodu korekce BRDF efektu v příčném směru byla provedena tzv. nadir 

normalizace obrazových dat.  

3. Georeferencování.  Georeferencování bylo provedeno metodou parametrického 
geokódování za pomoci dat pořízených GNSS/IMU jednotkou a digitálního modelu 
terénu v programu GeoCor Ver. 4.15.3. (Itres Ltd.). V jednom kroku jsou tak 
provedeny geometrické korekce, ortorektifikace i georeferencování dat. 
Pro převzorkování dat do souřadnicového systému byla použita metoda nejbližšího 
souseda („nearest neighbor“). Hyperspektrální data byla georeferencována 
do souřadnicového systému UTM (zóna 33N, ETRS-89).  

2.3.3 Vyhodnocení obsahu Cox a jílových částic z dat letecké obrazové 

spektroskopie 

Před vlastními výpočty spektrálních indexů SOC a SWIRFI je nutné vybrat z nasnímaných 
leteckých dat a pomocných vrstev masku ploch holých půd k danému termínu snímkování.  
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Základem pro sestavení masky je vektorová vrstva půdních bloků evidovaná v systému 
LPIS (Land Parcel Identification System). Pro vyloučení vstupu okrajových efektů 
(sousedící vegetace, stínů, cest) je třeba vytvořit pro každý polygon vnitřní buffer 
v závislosti na prostorovém rozlišení použitých obrazových dat, v našem případě  se jedná 
o vzdálenost 20 metrů. Dalším krokem je vizuální kontrola jednotlivých bloků, zda se 
uvnitř nevyskytují plochy neevidované liniové vegetace (remízky), popř. další neob-
dělávané plochy (okolí stožárů elektrických vedení). Podobným způsobem je nutné 
z dalšího zpracování vyloučit plochy pod oblačností a plochy oblačností zastíněné.  

Takto vytvořenou maskou provedeme výřez HS obrazových dat pro další zpracování. 
Z daných kanálů HS dat se pod maskou vypočte normalizovaný rozdílový index (NDVI) 
a pro jednotlivé půdní bloky zonální statistikou vypočteme jeho průměrnou hodnotu 
a variační koeficient. Hodnota indexu NDVI je využita pro dva účely: 1/identifikace 
půdních bloků potenciálně holé půdy; 2/identifikace půdních bloků s vnitřně různým 
obděláváním.  

Ad 1/ Půdní bloky s potenciálně holou půdou lze identifikovat na základě průměrné 
hodnoty NDVI. Na základě vlastních ověření a literárních pramenů (např. Satalino et al. 
2018) lze označit hodnotu NDVI < 0,25 jako hraniční pro holou půdu. Vrstva takto 
identifikovaných půdních bloků definuje potenciálně masku holé půdy.  

Ad 2/ Vysoká variabilita vegetačního indexu NDVI může být na některých polygonech 
způsobena nejednotným způsobem obhospodařování, např. výskytem několika plodin, 
popř. kombinace plodina a holá půda. Takové půdní bloky lze identifikovat na základě 
vysokého variačního koeficientu NDVI daného pole (VarNDVI > 50%), je nutné je z další 
analýzy vyloučit nebo manuálně upravit tak, aby hranice půdního bloku zahrnovala jen 
holou půdu. Pak zopakujeme výpočet NDVI pod nově upravenou maskou holé půdy. 

Následně je pro holé půdy z leteckých předzpracovaných hyperspektrálních dat proveden 
výpočet spektrálních indexů SOC a SWIRFI v softwaru HYSOMA nebo pomocí rastrového 
kalkulátoru v prostředí GIS.  

Z rastrových vrstev spektrálních indexů SOC a SWIRFI můžeme stanovení heterogenity 
daného parametru provést na dvou úrovních. První představuje výpočet HotSpot analýzy 
pro jednotlivá pole přímo ze spočtených spektrálních indexů. Před samotným výpočtem 
je třeba odstranit pixely nabývajících v jednotlivých polích odlehlých hodnot daného 
indexu. Zde je vhodné se držet zaběhlých statistických pravidel a použít např. 1,5 násobek 
interkvartilového rozpětí. 

Druhý postup, pomocí kterého lze určit absolutní úroveň rozložení sledovaného 
parametru, vyžaduje více kroků. K jeho uskutečnění potřebujeme analýzy půdních vzorků 
ze sítě odběrových míst zájmového území a pod body sítě odečíst hodnotu spektrálního 
indexu HS dat (např. získat hodnotu do bodu z rastru v ArcGIS). Dalším krokem je nalezení 
regresního vztahu mezi laboratorně zjištěnou hodnotou parametru a hodnotou indexu. 
Více termínů leteckého snímkování v průběhu dvou let umožnilo řešitelům získat plochy 
holých půd z velké části zemědělským podnikem obhospodařovaných pozemků a zároveň 
posoudit rozdíly v regresních vztazích mezi jednotlivými termíny a mezi výsledky z jarních, 
resp. podzimních skenování z různých let. Právě výběr nejvhodnějšího termínu pro 
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nasnímání dat a stabilita regresích vztahů jsou rozhodující pro praktické uplatnění 
metodiky. 

2.3.3.1 Regresní analýza obsahu Cox a jílových částic 

Obdobným způsobem jako byla ošetřena rastrová data indexů SOC a SWIRFI před 
vstupem do HotSpot analýzy pro získání relativního rozložení daného parametru 
v individuálních polích, byla provedena analýza odlehlých hodnot nasbíraných indexů pod 
odběrovými body. Hlavním důvodem pro tento krok je, že zde provádíme jeden náhodný 
výběr ze souboru všech hodnot indexu daného pole a četnost bodů/hodnot vstupujících 
do regrese je o několik řádů nižší než počet pixelů pole. V našem případě se jednalo 
o vypuštění dvou a čtyř hodnot SOC z jarních skenování, čtyř, sedmi a čtyř hodnot 
z podzimních termínů snímání let 2016 a 2017. Počet odlehlých hodnot pro index SWIRFI 
byl vyšší, ale ani v jednom termínu nepřesáhl počet osm. 

Z lineárních regresních analýz mezi Cox a SOC provedených pro jednotlivé termíny 
vyplynulo, že regresní přímky a jejich koeficienty determinace jsou si velmi podobné z dat 
různých jarních termínů skenování, a obdobné chování vykazují výsledky z podzimních 
skenování. Toto zjištění umožňují vytvořit jeden regresní vztah pro jarní data a jeden pro 
podzimní data (Obr.  8, Obr.  9), i když i mezi jarem a podzimem mají rovnice podobný 
charakter. Vypočtené hodnoty RMSE mezi laboratorně stanoveným obsahem Cox 
a výsledky modelu nad odběrovými místy jsou pro jarní termín RMSEjaro = 0,36 
a RMSEpodzim = 0,32.  

Výsledky odhadu jílových částic pomocí spektrálního indexu SWIRFI z jarních a podzimních 
termínů vykazují větší rozdíly, ale v rámci jarních termínů různých let a podzimních 
termínů různých let jsou podobné. Regresní vztah pro jarní, resp. podzimní termíny jsou 
na Obr.  10, resp. Obr.  11. 

Vypočtené hodnoty RMSE mezi laboratorně stanoveným obsahem jílových částic 
a výsledky modelu nad odběrovými místy jsou pro jarní termín RMSEjaro = 3,22 
a RMSEpodzim = 3,65. 

Regresní vztahy jsou využity pro výpočty obsahu Cox a jílových částic pro jarní a podzimní 
termíny snímání hyperspektrálních dat. Tímto způsobem je možné vytvořit mapy 
rozložení Cox (Obr.  12) a jílových částic (Obr.  13) pro všechna pole, na kterých se alespoň 
v jednom z termínů skenování vyskytovala holá půda.  

Po převedení z rastrové do vektorové podoby (body) představují tyto vrstvy zároveň 
vstupy do HotSpot analýzy, která umožňuje na základě vypočtených statistických 
charakteristik rozčlenit každý pozemek na „slabá a silná“ místa z pohledu daného 
parametru, v našem případě Cox a jílových částic. Samozřejmě existuje celá řada dalších 
možných postupů segmentace vrstvy zvoleného parametru (např. prahování, objektově 
orientovaná klasifikace apod.), které by bylo možné využít k dosažení podobného cíle. 
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Obr.  8 Regresní vztah mezi indexem SOC vypočteným z leteckých HS dat a obsahem uhlíku Cox (%) 

stanoveným laboratorním rozborem pro jarní termíny. 
Pozn. Z výpočetních důvodů je hodnota SOC násobena koeficientem 10-1. 

 
Obr.  9 Regresní vztah mezi indexem SOC vypočteným z leteckých HS dat a obsahem uhlíku Cox (%) 

stanoveným laboratorním rozborem pro podzimní termíny. 
Pozn. Z výpočetních důvodů je hodnota SOC násobena koeficientem 10-1. 
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Obr.  10 Regresní vztah mezi indexem SWIRFI vypočteným z leteckých HS dat a obsahem jílových 

částic (%) stanoveným laboratorním rozborem pro jarní termíny. 

 
Obr.  11 Regresní vztah mezi indexem SWIRFI vypočteným z leteckých HS dat a obsahem jílových 

částic (%) stanoveným laboratorním rozborem pro podzimní termíny. 
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Obr.  12 Mapa rozložení obsahu uhlíku (%) v části území obhospodařovaném podnikem Rostěnice a. s. 

získaná z leteckých hyperspektrálních dat. 

 
Obr.  13 Mapa rozložení obsahu jílu (%) v části území obhospodařovaném podnikem Rostěnice a. s. 

získaná z leteckých hyperspektrálních dat. 
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2.3.3.2 Analýza prostorové variability obsahu Cox a jílových částic na půdních 

blocích – HotSpot analýza 

Metodicky vychází HotSpot analýza (Getis and Ord 1992) z předpokladu normálního 
rozdělení daného parametru v bodové síti uvnitř plochy, v našem případě hodnot atributů 
bodů v polygonu půdního bloku. Z výpočtů autokorelace mezi hodnotami bodů v různé 
vzdálenosti a Getis-Ord Gi* statistiky, představující hodnoty z-score normálního rozložení 
celého souboru bodů daného polygonu, jsou body s hodnotami pixelů původního obrazu 
prostorově začleněny do tříd definovaných kvantily na základě počtu směrodatných 
odchylek. 

Výsledkem této analýzy je prostorové rozdělení jednotlivých bodů uvnitř polygonu 
do sedmi tříd na základě intervalů spolehlivosti pro ±90%, ±95% a ±99% kvantily 
a zbytkovou třídu, v našem případě klasifikaci bodů s atributem množství dusíku.  

Ukázka výsledků HotSpot analýz pro Cox a jílové částice je na Obr.  14 a Obr.  15. 

Mapa (Obr.  14) zároveň dokumentuje prostorový kontext míst s nízkým/vysokým 
obsahem Cox či jílových částic mezi sousedícími pozemky (navazující červené plochy) 
indikující spojitost hodnot daného parametru mezi pozemky. 

 
Obr.  14 Mapa zonace obsahu půdního uhlíku získaná metodou HotSpot analýzy na základě leteckých 

hyperspektrálních dat. 
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Obr.  15 Mapa zonace obsahu jílových částic získaná metodou HotSpot analýzy na základě leteckých 

hyperspektrálních dat. 

2.4 Postupy využití satelitních dat Sentinel-2 k hodnocení hete-

rogenity obsahu Cox a ověření výsledků pomocí výstupů 

letecké obrazové spektroskopie a standardních 

agrochemických rozborů půd 
Výše popsaný postup hodnocení Cox a jílových částic z dat letecké obrazové spektroskopie 
sice dává předpoklad širokého uplatnění v praxi na úrovni větších zemědělských podniků, 
výsledky jsou dostatečně přesné a spolehlivé, ale jeho nevýhodou je, že pořízení 
hyperspektrálních dat a jejich předzpracování je nutné zadat specialistům v tomto oboru, 
což pro podnik přináší vyšší finanční náklady. I proto je snahou využít pro studie a praxi 
data, která jsou cenově dostupnější, pokud možno získávaná zdarma, a která jsou již na 
takové úrovni předzpracování a s takovým dostupným software,  že vyhodnocení pro 
zemědělské účely může být provedeno samotnými agronomy, kteří navíc znají „svá pole“ 
např. z hlediska výnosů.   

Evropská komise provozuje program Copernicus, který je zaměřen na získávání satelitních 
dat pro řadu oblastí (monitoring rychlosti mořského proudění, změny využití krajiny, 
znečištění ovzduší a předpověď počasí, ...). Do programu Copernicus má ve finální fázi 
(kolem roku 2030) přispívat asi 30 satelitů. Pro využití v oblasti zemědělství jsou  
v současnosti použitelná hlavně data již aktivní mise Sentinel-2A,B. Je tvořena dvěma 
satelity, které snímají obrazová data ve 13 spektrálních pásmech. Jednotlivá pásma mají 
různé prostorové rozlišení v závislosti na účelu jejich použití a technických možnostech 
satelitního snímání (Tab.  3).  
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Tab.  3 Přehled spektrálních kanálů přístroje MSI neseného družicemi Sentinel-2. 

Kanál Vlnová 

délka (nm) 

Šířka kanálu 

(nm) 

Prostorové 

rozlišení (m) 

Oblast EM spektra / oblast využití 

1 443 20 60 VIS / množství aerosolů v atmosféře, 

předzpracování sat. dat 

2 490 65 10 VIS / vegetace, půda, voda 

3 560 32 10 VIS / vegetace, půda, voda 

4 665 30 10 VIS / vegetace, půda, voda 

5 705 15 20 NIR /  vegetace, půda 

6 740 15 20 NIR /  vegetace, půda 

7 783 20 20 NIR /  vegetace, půda 

8 842 115 10 NIR /  vegetace 

8A 865 20 20 NIR /  vegetace 

9 945 20 60 NIR / množství vod. páry v atmosféře, 

předzpracování sat. dat 

10 1375 30 60 SWIR / vysoká oblačnost, předzpracování 

sat. dat 

11 1610 90 20 SWIR /  vegetace 

12 2190 180 20 SWIR /  vegetace, půda 

Pozn. VIS – viditelná část elektromagnetického (EM) spektra, NIR – blízká infračervená část 
spektra, SWIR – krátkovlnná infračervená část spektra. 

Dvojice satelitů umožňuje v oblasti Evropy získání satelitních dat ze stejného území 
v časovém kroku 3 – 5 dní. Data Sentinel-2 jsou poskytována bezplatně po registraci 
na portálu https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home nebo jeho českém klonu 
https://dhr1.cesnet.cz/#/home. V současnosti jsou na portálu dostupné dvě úrovně dat: 
Level-1C (L1-C) – georeferencované hodnoty  odrazivosti na úrovni atmosféry (odrazivost 
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bez kompenzování vlivu atmosféry); Level-2A (L2-A) – georeferencované, atmokorigované 
hodnoty odrazivosti na úrovni zemského povrchu (Obr.  16).   

Data je možné stahovat interaktivně prostřednictvím webového rozhraní. Takto stažená 
data jsou v interní datové struktuře včetně metadat, ve kterých jsou uloženy například 
parametry pro provedení atmosférických korekcí daných snímků. Prohlížení a export 
obrazových dat do jiných formátů je možné provést pomocí nástroje SNAP, který je volně 
stažitelný z portálu http://step.esa.int/main/download/sci. 

 
Obr.  16 Rozhraní webového portálu „scihub” pro stahování satelitních dat v podobě odrazivosti na úrovni 

atmosféry (L1C) a atmokorigované odrazivosti na úrovni terénu (L2A). 

Pokud pro danou lokalitu a termín existují pouze data úrovně „L1-C“, je třeba provést 
atmosférickou korekci dat, která odstraní efekty způsobené průchodem záření 
atmosférou a přepočte hodnoty odrazivosti na úrovni atmosféry na hodnoty odrazivosti 
na úrovni terénu. Tímto postupem jsou vytvořena data úrovně „L2-A“. Atmosférická 
korekce Sentinel-2 dat se provádí pomocí nástroje „Sen2Cor“, který je volně dostupný 
z adresy http://step.esa.int/main/third-party-plugins-2/sen2cor/ . 

Přestože byly kanály a jejich vlnové rozsahy Sentinel-2 primárně navrženy za účelem 
sledování vlastností vegetace, díky pokrytí viditelné části spektra se objevují studie, ve 
kterých je ověřována využitelnost i pro další aplikace, včetně hodnocení Cox 
např. Gholizadeh et al. (2018); Castaldi et al. (2019). V této metodice je aplikován 
obdobný postup pro stanovení Cox z dat Sentinel-2 jako pro data letecké obrazové 
spektroskopie, tj. s využitím spektrálně blízkých kanálů ze Sentinel-2 pro výpočet Cox 
obdobou HYSOMA. Použitá satelitní data byla bilineární metodou převzorkována do 

http://step.esa.int/main/download/sci
http://step.esa.int/main/download/sci
http://step.esa.int/main/third-party-plugins-2/sen2cor/
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prostorového rozlišení 10 m. Pro stanovení obsahu jílových částic z dat Sentinel-2 
nevykazují výsledky z jiných studií dostatečnou přesnost stanovení, zejména z důvodu 
nedostatečného pokrytí spektrálních pásem, ve kterých jílové částice elektromagnetické 
spektrum nejvíce absorbují. Také výsledky námi provedených testů (metoda 
mnohonásobné regrese a HYSOMA pro nejbližší kanály ze Sentinel-2) ukazují na velmi 
malou predikční schopnost modelů plošného hodnocení jílových částic z těchto dat. 
Z těchto důvodů je do metodiky  zahrnut a popsán pouze postup vyhodnocení 
heterogenity Cox v rámci jednotlivých půdních bloků s následujícími kroky. 

Ze satelitních dat úrovně L2-A je nutné vypočíst dvě nové vrstvy:   

1/ normalizovaný rozdílový index (NDVI) jako: 

 𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝐵8−𝐵4

𝐵8+𝐵4
 ( 3 ) 

2/ půdní uhlíkový index (SOC) se vypočte: 

 𝑆𝑂𝐶 =
1

𝐵3−𝐵1
560−443

 ( 4 ) 

kde Bi označuje číslo kanálu dat Sentinel-2, viz Tab.  3. Pro výpočet je možné využít 
nástrojů „NDVI Processor“ a „Band Maths“, které jsou součástí nástroje SNAP nebo 
rastrového kalkulátoru v prostředí GIS po předchozím exportu příslušných S2 kanálů do 
některého standardního formátu rastrových dat, např. GeoTIFF, DAT, apod.  

Navazující kroky jsou obdobné jako u leteckých hyperspektrálních dat: 

 Vytvoření masky polí holé půdy na základě indexu NDVI, polygonů LPIS, ošetření 

pozemků s děleným pokryvem. 

 Sestavení regresního modelu na základě odebraných vzorků (pokud jsou 

k dispozici) a vytvoření mapy absolutního obsahu uhlíku, popř. vstup SOC indexu 

přímo do HotSpot analýzy pro vytvoření mapy relativního rozložení obsahu Cox 

na jednotlivých pozemcích. 

 Určení zón relativní distribuce Cox pomocí HotSpot analýzy. 

V příkladové studii bylo použito 5 sad satelitních snímků, které byly vybrány na základě 
časové blízkosti vzhledem k termínům leteckého skenování a množství oblačnosti  
(2016-05-23; 2016-08-31; 2016-09-30; 2017-05-18; 2017-08-31). 

Pro jednotlivé termíny byly pro odběrové body vyskytující se na holé půdě získány 
hodnoty SOC indexu. Regresní analýza byla provedena obdobným způsobem jako pro 
hyperspektrální data, tj. zvlášť pro skupiny jarních a podzimních termínů (Obr.  17, Obr.  
18). 

Takto získané vztahy byly použity pro vytvoření mapy prostorové distribuce absolutního 
množství uhlíku v rámci podniku Rostěnice a. s (Obr.  19) s následnou zonací (Obr.  20). 
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Obr.  17 Regresní vztah mezi indexem SOC vypočteným ze satelitních dat a obsahem uhlíku Cox (%) 

stanoveným laboratorním rozborem pro jarní termíny. 
Pozn. Z výpočetních důvodů je hodnota SOC násobena koeficientem 10-1. 

 
Obr.  18 Regresní vztah mezi indexem SOC vypočteným ze satelitních dat a obsahem uhlíku Cox (%) 

stanoveným laboratorním rozborem pro podzimní termíny. 
Pozn. Z výpočetních důvodů je hodnota SOC násobena koeficientem 10-1. 
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Obr.  19 Mapa rozložení obsahu organického uhlíku (%) v části území obhospodařovaném podnikem 

Rostěnice a. s. získaná ze satelitních dat Sentinel-2. 

 
Obr.  20 Mapa zonace obsahu půdního uhlíku získaná metodou HotSpot analýzy na základě satelitních dat 

Sentinel-2.  
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Přestože vizuální porovnání výsledků prostorového rozložení obsahu Cox z leteckých 
hyperspektrálních dat CASI a satelitních dat Sentinel-2 vykazuje silnou podobnost, je třeba 
takové tvrzení prokázat statistickým testem. Proto jsme testovali nulovou hypotézu, že 
není statisticky významný rozdíl průměrů obsahu Cox, vypočteného stejnou metodou 
z dat letecké obrazové spektroskopie a dat Sentinel-2 pod náhodně vybranými body 
pozemků holé půdy ze všech 5 termínů. Celkem se jednalo o 257 polí s identifikovanou 
holou půdou o celkové výměře 3832 ha. Z této plochy bylo vybráno generátorem 
náhodného výběru (ArcGIS) celkem 1916 bodů a pod nimi odečteny hodnoty Cox získané 
z obou kategorií dat. Rozdělení obou souborů se statisticky neliší od normálního rozdělení 
(χ2 test, p = 0,498), a proto jsme mohli použít párový t-test. Výsledek testu (p = 0,263) 
neopravňuje vyvrátit nulovou hypotézu. Vzhledem k velikosti zvoleného testovaného 
souboru lze usuzovat na významnou shodu mezi výsledky Cox získaných z obou typů 
senzorů/dat. Obr.  21 ukazuje vzájemný vztah mezi průměrnými obsahy Cox za jednotlivá 
pole, vypočtenými z leteckých hyperspektrálních a satelitních multispektrálních dat.  

 
Obr.  21 Vztah mezi průměrnými obsahy Cox (Std ramena) za jednotlivá pole, vypočtenými z leteckých 

hyperspektrálních dat a satelitních multispektrálních dat Sentinel-2. 
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2.5 Vztahy mezi výnosy pšenice, Cox a parametry reliéfu terénu  
Samotná znalost rozložení Cox a jílových částic jako významných součástí sorpčního 
komplexu půd je hodnotným vstupem pro optimalizaci hnojení, ale nevypovídá ještě nic 
o tom, jak přispívají tyto vlastnosti k výši výnosu, který je ve středu pozornosti zemědělce 
z pohledu ekonomiky hospodaření.  

Zemědělský podnik, který je aplikačním garantem metodiky, využívá sklízecí mlátičky 
s průběžně měřeným výnosem během sklizně. Tato skutečnost nám umožnila testovat 
vztah mezi rozložením výnosu v rámci pozemku a rozložením námi vyhodnocenými 
mapami Cox, jílových částic a navíc mapou svažitosti jako orografického faktoru. 

Průběžný výnos byl měřen sklízecí mlátičkou celkem na 13 pozemcích o celkové výměře 
867 ha ozimé pšenice. I když sklízecí mlátičky poskytují z dané plochy (v našem případě 
10×2 m) data  o výnosu a pozici s velkou hustotou, je nutné tato data před vlastním 
využitím ošetřit ve vztahu k odlehlým hodnotám, které vznikají záběrem mlátičky jen na 
část lišty (např. při dosékání řádků) nebo i chybou obsluhy (včasné zapnutí/vypnutí 
váhového záznamníku stroje). Po ošetření odlehlých hodnot je vhodné provést medián 
filtraci a průměrové převzorkování do zvolené velikosti pixelu. V úloze byla použita 
velikost 20×20 m.  V této ploše bylo vybráno (generátor náhodného výběru ArcGIS) 
celkem 421 bodů a pod nimi odečteny hodnoty výnosu, obsahu Cox, jílových částic 
a svažitosti. Výsledky regresní analýzy z dat pod body mezi výnosem a obsahem Cox, 
jílových částic, resp. svažitostí v daných pixelech pozemků, prokazují výrazný vliv Cox 
a svažitosti na výnos. Pokud neuvažujeme další faktory ovlivňující výnos v daném roce, při 
stejných dávkách dodaných živin v rámci pozemku a fixaci dalších parametrů, může obsah 
Cox vysvětlovat až 30 % výnosu (r2 = 0,3123; p = 0,00007; N = 421). Obdobně maximální 
podíl na výnosu přináleží z našich dat svažitosti (výnos = 4,8688 - 0,1527*x; r = -0.5532; 
p = 0.00007; r2 = 0,3060, N = 421), ale se záporným znaménkem. Vliv obsahu jílových 
částic na výnos je statisticky významný (p < 0,01), max. podíl na vysvětlení výnosu je 15 %. 
Uvedené výsledky je třeba brát s ohledem na možné korelace mezi hodnocenými faktory 
(Cox, jílové částice, svažitost). Z provedené mnohonásobné lineární regrese vyplývá 
významnější vliv svažitosti a obsahu Cox, vliv obsahu jílových částic je statisticky 
neprůkazný. 

3 Shrnutí poznatků a doporučení 
Navržená metodika vychází z aktuálního potenciálu letecké obrazové spektroskopie 
a satelitních multispektrálních dat dálkového průzkumu Země a na těchto datech ukazuje 
možné jednoduché přístupy velkoplošného hodnocení prostorové variability obsahu Cox 
a jílových částic na úrovni jednotlivých pozemků. Cox a jílové částice jsou významnou 
součástí půdního sorpčního komplexu, patří k základním charakteristikám půdní úrodnosti 
a jejich prostorové rozložení v rámci pozemku přispívá k optimalizaci variabilního 
obhospodařování pozemku, zejména s ohledem na aplikace hnojiv. Výsledky z obou 
kategorií dat DPZ umožňují získat mapy odhadů relativní nebo absolutní prostorové 
variability hodnocených parametrů, v závislosti na dostupnosti laboratorních analýz 
vzorků získaných pozemními odběry.  
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 Zásadním poznatkem je:  

 Nezávislá zpracování jednotlivých kategorií dat (letecká HS/Sentinel) vedou 
k podobným výsledkům. 

 Výsledky jsou stabilní mezi různými lety v rámci jednoho termínu (jarní nebo 
podzimní) snímání dat. 

 Výsledky z dat různých termínů (jaro/podzim) vykazují v absolutní hodnotě větší 
rozdíly než mezi roky téhož termínu, ale trendy jsou shodné. 

Tím se otevírá cesta pro široké uplatnění metodiky z bezplatně přístupných, 
standardizovaných satelitních dat Sentinel-2, které byly doposud využity hlavně 
v hodnocení vegetace. Ověřené postupy jsou uživatelsky jednoduché a využívají 
standardní softwarové prostředky, některé dostupné jako freeware. Použitá HotSpot 
analýza je aplikovatelná i pro další půdní charakteristiky, pokud zvolíme vhodný indikátor 
(např. půdní index) odvoditelný ze spektrálních charakteristik dat.  

Doporučení:  

 Díky dostupnosti dat Sentinel-2 a jednoduchosti přístupů je vhodné hodnocení 
provádět opakovaně a postupně zpřesňovat odhad prostorové variability půdních 
parametrů. 

 Ověřit reakci plodin v průběhu vegetace na cílené hnojení s využitím vegetačních 
indexů (např. odhad obsahu chlorofylu v zelené biomase a odhad množství 
biomasy) ze stejných dat Sentinel-2. 

 Ověřit rozložení výnosů v rámci pozemků po cíleném hnojení využitím výnosové 
mlátičky. 

 Pokud má zemědělsky hospodařící subjekt zájem o detailnější hodnocení 
heterogenity půdních vlastností pozemků a průběhu vývoje vegetace jako reakce 
na optimalizované dávky hnojení, je možné zadat takovou úlohu specialistům 
na leteckou obrazovou spektroskopii. 

4 Srovnání novosti postupů 
Navržené metody přináší nové a zjednodušené postupy k velkoplošnému hodnocení 
vybraných vlastností holých půd z nových satelitních a veřejně dostupných dat. Doposud 
byla pozornost pro využití dat Sentinel-2 zaměřena hlavně na získávání charakteristik 
vegetace a porostů. Zároveň je metodika stavěna tak, aby seznámila se základ-
ními principy využití spektrálních charakteristik půd získaných pozemní a leteckou 
obrazovou spektroskopií a poskytla uživateli náhled do jednodušších způsobů hodnocení. 
Tento náhled umožňuje potenciálnímu uživateli zároveň rozhodovat, zda je pro něj 
výhodnější zadat vyhodnocení variability vybraných půdních vlastností holých půd 
odborníkům za cenu poměrně vysokých nákladů nebo je schopen sám tyto jednoduché 
metody používat, opakovanými aplikacemi na další termíny satelitních dat své výsledky 
zpřesňovat, popřípadě uplatnit aplikace, které se určitě začnou na toto téma objevovat 
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v dalších letech a které budou veřejně dostupné, stejně jako ostatní výstupy programu 
ESA Copernicus. Zatímco existuje velká řada studií zabývajících se hodnocením vlastností 
půd z hyperspektrálních leteckých dat, z mise Sentinel jsou tyto studie zatím v počátcích. 
Hlavní novost postupů spočívá v dokladování možnosti přechodu od nákladných leteckých 
hyperspektrálních dat k řešení dané úlohy využitím satelitních multispektrálních dat 
a možnosti provádění těchto hodnocení samotnými zemědělci. 

5 Popis uplatnění Certifikované metodiky 
Praktickému využití dat a metod DPZ v zemědělství je věnována v posledním desetiletí 
velká pozornost a nově vyvinuté senzory na dronech, letadlech a satelitech jsou schopny 
generovat velké množství dat. Zatím je ale hlavní překážkou jejich širšího praktického 
uplatnění nedostatek jednoduchých metodických postupů, které by umožňovaly využití 
těchto dat přímo lidmi (např. agronomy) zodpovědnými za obhospodařování polí. V rámci 
řešení projektu byla metodika úspěšně testována na progresívním zemědělském podniku 
hospodařící na výměře přes 10 000 ha. Hlavními přednostmi se ukázala jednoduchá 
aplikovatelnost, dobrá přesnost a finanční nenáročnost – bezplatně dostupná data mise 
Sentinel-2 programu ESA Copernicus přes internet. Protože tato mise umožňuje získávání 
dat s frekvencí skenování stejného území maximálně do 5 dnů, je zaručeno dostatečné 
časové rozlišení i za předpokladu občasných výskytů oblačnosti nad daným územím 
v období vhodných pro získání snímků maximální plochy holých půd. Softwarové nástroje 
jsou dostupné na většině pracovišť, nástroje pro zpracování satelitních dat jsou dostupné 
na stránkách ESA.  

Rozsah využití metodiky se předpokládá u zemědělských subjektů využívající technologie 
precizního zemědělství. Jedná se především o zemědělské podniky uplatňující postupy 
optimalizace vstupů při hospodaření na orné půdě (např. pásové obdělávání, variabilní 
aplikace hnojiv a ochrany rostlin), poradenské subjekty v oblasti výživy a hnojení polních 
plodin, podniky poskytující služby v oblasti zemědělství a výzkumné organizace, dále pak 
jako metodický postup pro další výzkum a v odborném vzdělávání. 

6 Ekonomické aspekty 
Zavedení metodiky je ekonomicky nenáročné, zpracování dat může být prováděno 
standardně kvalifikovaným GIS pracovníkem a navíc, některé postupy z metodiky je 
možné automatizovat.  

Předpokládané přínosy úzce souvisí se dvěma částečně protichůdnými požadavky, které 
jsou kladeny na současnou produkci polních plodin na orné půdě: 1/maximalizace 
ekonomické efektivnosti produkce při uchování jejího setrvalého rázu; 2/minimalizace 
dopadu hospodaření na životní prostředí, navíc v měnících se klimatických podmínkách.  
Znalost plošné heterogenity některých fyzikálně-chemických vlastností půd v rámci 
pozemku, které lze jen velmi obtížně a nákladně ovlivnit (např. obsah půdního uhlíku, 
jílových minerálů),  je nutným předpokladem pro optimalizaci pěstování polních plodin 
na orné půdě a upřesnění výnosového potenciálu částí pozemků. Ekonomické přínosy jsou 
pak spojeny především s uplatněním variabilní aplikace hnojiv a ochranných prostředků 
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rostlin, mimoekonomické s ochranou půdního fondu a životního prostředí (např. cílená 
protierozních opatření v rámci částí pozemků). Ekonomické hodnocení lze částečně 
odvodit z úspor hnojiv na vybraných pozemcích zemědělské společnosti Rostěnice a.s. 
Na základě výnosového potenciálu pozemků, do kterého vstupuje hlavně zastoupení 
obsahu půdního uhlíku a jílů, se prokázalo v případě aplikace fosforečných hnojiv snížení 
množství aplikovaných látek přibližně o 38 %, v případě draselných hnojiv o 60 % oproti 
variantě uniformní aplikace. Z toho asi polovina může připadat na znalost prostorového 
rozložení uhlíku a jílových minerálů jako základu sorpčního komplexu půd. 
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8 Seznam publikací, které předcházely metodice 
Protože se jedná o zcela nový přístup ve využití jak leteckých hyperspektráních, tak nových 
satelitních multispekrálních dat, byly dosavadní získané výsledky publikovány ve formě 
průběžných zpráv projektu a jsou připravovány ve formě manuskriptu do recenzovaného 
periodika. 

 

 


