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European Ground Motion
Service (EGMS)
• Celoevropská služba, detekce vertikálních pohybů a deformací terénu na mm 

škále

• Využití metody radarové interferometrie InSAR a dat Sentinel-1 (ESA 
Copernicus, od roku 2014, Sentinel-1A/B: 2016)

• Pokrytí rozsáhlého území v relativně dobrém prostorovém rozlišení s 
vynikající časovou frekvencí „From a global outlook up to individual
structures and buildings“
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Interferometric Syntheric Aperture
Radar (InSAR)
• Vyhodnocení mikrovlnné 

fáze emitovanou satelitním 
sensorem

• Deformace a pohyby v čase 
na mm škále

• Sentinel-1A/B (Copernicus)

• Akvizice nových dat každých 
6 dní dvěma družicemi 
(SAR)

• VOLNĚ DOSTUPNÁ



EGMS: produkty
• Level 2a

• Základní produkt
• „Deformation

maps + 
deformation
time series“

• Produkt v plném 
prostorovém 
rozlišení

• Hustota bodů v 
závislosti na 
vegetačním 
pokryvu, 
většinově budou 
body pokrývat 
antropogenní 
výstavbu a holý 
povrch bez 
vegetace
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EGMS: produkty

• Level 2b

• mozikovaný
produkt 2a, plné 
rozlišení dat 
Sentinel-1

• Mapy deformací 
kalibrované na 
měření z 
referenčních 
GNSS stanic
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EGMS: produkty

• Level 3 (ascending/

• descending orbit: 
vzestupná/sestupná 
dráha)

• 2 komponenty: 
horizontální a 
vertikální deformace

• Degradované 
prostorové rozlišení 
(100x100m)



Zpracování dat



Kontrola kvality dat

• Koherence

• Měřící body

• Konzistence výsledků v rámci dvou orbitů

• Pozemní odražeče

Validace produktů
• Aplikační potenciál

• Poradní komise pracuje na definici a specifikacích tendrů na 
validaci koncových produktů EGMS



Časový plán



Koncoví uživatelé

• Geologické služby, firmy (hydrogeologie, inženýrská geologie)

• Územní plánování, samospráva, MŽP, MD

• Správa železnic a silnic

• Těžební společnosti, neziskové organizace

• Vědecké instituce, univerzity
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SAR aplikace v ČGS

Fárová K, Jelének J, Kopačková-Strnadová V, Kycl P. Comparing DInSAR and PSI Techniques
Employed to Sentinel-1 Data to Monitor Highway Stability: A Case Study of a Massive Dobkovičky 
Landslide, Czech Republic. Remote Sensing. 2019; 11(22):2670. 
https://doi.org/10.3390/rs11222670



SAR aplikace v ČGS



SAR aplikace v ČGS



Děkuji za pozornost ☺

veronika.strnadova@geology.cz


