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Abstract: Processing of multispectral and hyperspectral data in the project NIKM to 

identify contaminated and potentially contaminated sites. The subject of contamination 

is currently hot topic. The basic pre-requisite for the effective management process for 

reducing the contaminating load and thus the risk to public health and the environment 

is the actual existence of a single registration of contaminated sites. For it is necessary 

to obtain a national inventory produced by the same methodology which creates an 

integrated database. As one possible way to facilitate the inventory process itself seems 

to be the use of remote sensing. For this purpose multispectral and hyperspectral data 

were used. They are namely suitable for the creation of the underlying layers which 

makes it easier to identify potentially contaminated sites. 
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ÚVOD 

 

Cílem projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) je 

přispět ke zvýšení ochrany životního prostředí poskytnutím nutné podpory pro 

inventarizaci kontaminovaných míst (KM) a potenciálně kontaminovaných míst 

(PKM) jako prvního kroku k eliminaci znečištění vod a zemin v České 

republice. Součástí první etapy je také zhodnocení využitelnosti metod 

dálkového průzkumu Země (DPZ), a to na třech testovacích územích o velikosti 

strany čtverce 50 km.  

Pro tato tři území byly pořízeny družicové multispektrální snímky, které 

jsou zpracovávány vybranými metodami DPZ tak, aby výsledky mohly být 

použity v rámci první etapy projektu. V projektu NIKM je také testována 

možnost využitelnosti hyperspektrálních dat pro identifikaci KM a vytvoření 

referenční spektrální knihovny kontaminantů. Pro zpracování družicových a 

leteckých dat byl použit software ENVI 4.7 SP 1 společnosti ITT Visual 
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Information Solution, jehož oficiálním distributorem v ČR je firma ARCDATA 

PRAHA s. r. o. 

 

 

MULTISPEKTRÁLNÍ DATA 

 

Cílem zpracování multispektrálních družicových snímků je identifikace 

PKM na vybraném testovacím území. Jako nejvhodnější metoda byla zvolena 

klasifikace obrazu, a to multispektrálních dat z družice RapidEye prozatím 

pokrývající testovací oblast mezi Podbořany, Plzní, Příbramí a Prahou. 

Pro vytvoření metodiky klasifikace testovacího území ověřující spektrální 

charakteristiky PKM bylo v databázi Systému evidence kontaminovaných míst 

(SEKM) identifikováno deset KM různého typu, která byla použita pro další 

zpracování. Jednalo se o rekultivované skládky, skládky v provozu, odkaliště 

galvanických kovů, skládky odpadů z hutí atd.  

Nad vybranými lokalitami byly vytvořeny trénovací množiny, které byly 

zpřesňovány pomocí interaktivního natáčení shluků pixelů trénovacích množin 

podél os (spektrálních pásem). U takto upravených trénovacích množin byla 

provedena kontrola jejich spektrální odlučitelnosti pomocí nástroje, který 

využívá testy definované jako funkce vzdálenosti mezi dvojicí spektrálních tříd 

nebo váženou vzdálenost mezi průměrnými vektory uvažovaných tříd. Výsledek 

kontroly potvrdil, že trénovací plochy byly vhodně zvolené. 

Pro klasifikaci samotnou byla použita řízená klasifikace metodou největší 

pravděpodobnosti (Maximum Likelihood) s prahem pravděpodobnosti odlišným 

pro jednotlivé trénovací množiny. Následně byla provedena tzv. post-

klasifikace, která určila přesnost klasifikace jednotlivých tříd. Výsledný soubor 

klasifikace byl ještě kvůli odstranění šumu upraven pomocí mediánového filtru. 

Takto upravený rastr byl exportován do formátu shapefile, který již obsahuje 

identifikovaná PKM. 

Vrstva identifikovaných PKM vytvořená klasifikací multispektrálních dat 

RapidEye bude v dalším kroku použita pro terénní šetření a ověření výsledků 

metody.  

 

 

HYPERSPEKTRÁLNÍ DATA 

 

Součástí projektu je také ověření možnosti využití hyperspektrálních dat 

pro vytvoření spektrální knihovny KM či kontaminantů a detekci PKM. Pro tyto 

účely jsou zpracovávána hyperspektrální družicová, letecká a laboratorně 

měřená data. Hyperspektrální data obsahují řádově stovky velmi úzkých 

spektrálních pásem, pro jejichž zpracování se používají metody souhrnně 

nazývané spektrální analýzy. Pomocí spektrálních analýz se získávají 

kvantitativní a kvalitativní informace o materiálech, a to díky jejich známým 

spektrálním projevům (odlišné odrazivosti v závislosti na vlnové délce). 
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Materiály detekované touto metodou mohou být zcela libovolné jako půda, 

vegetace atd., tedy i kontaminanty. Jednou z nejpoužívanějších metod spektrální 

analýzy je Spectral Angle Mapper „SAM“ určující podobnost dvou spekter 

pomocí výpočtu spektrálního úhlu mezi nimi. Další metoda je Spectral Feature 

Fitting „SFF“ zjišťující podobnost dvou spekter prostřednictvím metody 

nejmenších čtverců. 

a) Družicová hyperspektrální data pocházejí z vědecké mise NASA s 

názvem Earth Observing-1 (EO-1) a byla pořízena senzorem Hyperion 

(Hyperspectral Imager). Tato data obsahují 242 pásem (v současnosti je 158 z 

nich kalibrovaných) se spektrálním rozsahem od 357 do 2576 nm. Velikost 

jednoho snímku je 7,5 x 100 km, při prostorovém rozlišení 30 m. Data byla 

stažena z archivu Geologické služby Spojených států (USGS). Pro území ČR 

bylo k dispozici sedm snímků, ke zpracování byly vybrány dva v okolí Prahy. 

Data byla stažena ve formátu L1Gst (Geometric Systematic Terrain 

Corrected), tedy radiometricky opravena, georeferencována a ortorektifikována. 

Zbývající krok předzpracování byl atmosférická korekce čili převedení dat z 

hodnot záření na odrazivost a pak odstranění šumu. Pro atmosférickou korekci 

byl použit nástroj, který pracuje s radiačním převodním matematickým 

modelem pro opravu atmosférických efektů. Výsledkem korekce je i rastr 

odhadnutého množství vodních par, na němž je dobře patrný vliv 

systematických chyb (šumu). Pro odstranění šumu snímku byl použit nástroj 

využívající lineární transformace redukující rozměr hyperspektrálních dat. 

Výpočet statistik pro tuto transformaci se ideálně provádí na tmavém 

homogenním povrchu (např. dostatečně velké vodní ploše). Pokud tuto plochu 

použijeme pro výpočet směrodatné odchylky hodnot záření, vidíme rozložení 

šumu v nezpracovaném snímku.  

 

 

Obr. 1:  Směrodatná odchylka na vodní ploše – šum je obsažen v několika prvních 

pásmech a potom v pásmech mezi 900 – 1300 nanometry 
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Nad předzpracovanými daty byla vybrána KM ze SEKM a referenční 

plochy (antukové kurty, znělcový lom atd.). Z průměrných spekter vybraných 

ploch byly vytvořeny základní referenční křivky KM. Pomocí těchto křivek byl 

proveden pokus identifikace PKM na celém snímku za použití výše zmíněných 

spektrálních metod. Z výsledků analýz na snímku Hyperionu z okolí Prahy byla 

identifikována jako použitelná referenční oblast pouze skládka uhlí, ostatní 

spektra vykazují silné známky míchání, např. spektrální projevy skládek či 

znělce jsou silně ovlivněny vegetací, jsou tedy pro další použití nevhodné. 

b) Letecká hyperspektrální data jsou z leteckého snímkování senzorem 

AISA Eagle. Maximální spektrální rozlišení senzoru je 2,4 nm a prostorové 

0,4 m až 6 m podle výšky letu, spektrální rozsah je 400 – 1000 nm. 

Předzpracování a zpracování leteckých dat probíhá stejně jako u družicových 

dat.  

c) Laboratorní data získaná z laboratorních měření prováděných ve 

spolupráci s Katedrou pedologie a ochrany půd České zemědělské univerzity v 

Praze pomocí pozemního spektroradiometru FieldSpec 3 s rozsahem od 350 do 

2500 nm. Byla pořízena spektra odrazivosti několika typických kontaminantů 

vyskytujících se na komunálních skládkách (plasty, textil, papír, sklo, dřevo, 

stavební materiály, kovy atd. – ukázka viz obr. 2), ale také vzorků materiálů 

získaných na sledovaných lokalitách. 

 

 
 
Obr. 2:  Ukázka několika spekter knihovny kontaminantů 

 

Z analýzy spektrálních projevů hyperspektrální knihovny komunálního 

odpadu vyplývá, že ve viditelné části spektra (400 – 740 nm) mají stejně 

zabarvené materiály podobnou odrazivost a je nemožné je spektrálními 

analýzami vzájemně rozlišit. Snímky senzoru AISA jsou tedy převážně vhodné 

pro určování stavu vegetace nebo pro materiály, které nemohou být uměle 

barveny. 

Zpracováním snímků Hyperionu bylo zjištěno, že ačkoliv tato data mají 

dostatečný spektrální rozsah (750 – 2500 nm), mají zároveň příliš nízké 

prostorové rozlišení (30 m). Snímky jsou také výrazně ovlivněny šumem a 
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obsahují velké množství nekalibrovaných pásem. Z uvedených důvodů nejsou 

tato data vhodná pro vytváření referenční knihovny KM, ale jsou s určitým 

omezením využitelná pro jejich identifikaci. Při vytváření referenčních 

spektrálních knihoven kontaminantů laboratorním měřením se vyhneme 

ovlivnění dat atmosférou či předzpracováním a zároveň měříme přesně 

identifikovanou látku.  

 

 

ZÁVĚR 

 

Po zpracování hyperspektrálních dat a s přihlédnutím ke zkušenostem ze 

zahraničí se pro vytváření spektrálních knihoven kontaminantů jeví jako 

nejvhodnější laboratorní měření. Pro správné použití spektrálních metod je také 

nezbytné vytvořit spektrální knihovny projevů všech materiálů vyskytujících se 

na území ČR, jako typy půd, vegetace, vegetace v různém životním cyklu, 

stavební materiály, ostatní materiály vytvořené člověkem atd.  
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