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Zapojení SZIF do pilotních projektů v oblasti využití 

dat Sentinel probíhá od roku 2015

Role SZIF v rámci projektů – především:

➢ Koncový uživatel (end-user) 

➢ Definice use-cases

➢ Spolupráce na metodickém přístupu, datové struktuře aj.

➢ Výběr pilotních/testovacích lokalit (pokud není use-case aplikován celorepublikově) 

➢ Sběr a poskytování referenčních dat (LPIS, jednotná žádost aj.)

➢ Sběr in-situ dat (systematické terénní návštěvy, dotazníky od farmářů, optická kontrola aj.)

➢ Validace výstupů a poskytování zpětné vazby pro úpravu algoritmů, legislativy aj.

Přenesení znalostí a výstupů z projektů do operativního 

nasazení v rámci implementace nového programového období 

SZP EU, zejména tzv. Area Monitoring Systému (AMS) od roku 2023.



PRO PROJEKTY JE CHARAKTERISTICKÉ:

➢Primárně založeny na využití dat Sentinel 1 a Sentinel 2 

➢ Jsou realizovány nad reálnými daty ČR (LPIS) a use-cases jsou uzpůsobeny 
„českému prostředí“, reflektují legislativu Společné zemědělské politiky

➢Umožňují/testují monitoring na celorepublikové úrovni 

➢Umožňují/testují kontinuální vyhodnocování během vegetační sezóny, 

případně i během delšího/víceletého časového období)



V ROCE 2021 – 2022 JE SZIF ZAPOJEN DO AKTIVIT PROJEKTŮ:

Uvedeny jsou pouze ty, které jsou podrobněji rozpracovány v této prezentaci.



1. DETEKCE ANOMÁLIÍ na Vinicích, Chmelnicích, Sadech:

▪ Referenční jednotkou zvolen DPB - LPIS (kultura V, C, S) 

▪ Uplatněn mapovací přístup („mapování naslepo“)

▪ Pro celé území ČR - celkem 19.991 pozemků, 35.330 ha

▪ Detekce anomálií v průběhu roku 2021

▪ Sběr in-situ dat realizován pro část datasetu (terén, optická kontrola aj.)

▪ Kategorie anomálií (základní členění)

▪ Ponechání ladem, opouštění

▪ Změna zemědělské kultury

▪ Anomálie způsobené výskytem holé půdy (stavby aj.)

▪ Anomálie způsobené poklesem životaschopných jedinců

▪ Anomálie způsobené vyšším výskytem chlorofylu



ZÁVĚRY: Anomálie na Vinicích, Chmelnicích, Sadech:

➢ Vysoká míra nemonitorovatelných pozemků (DPB)

- uplatnit metodický přístup založený na Feature of Interest (FOI) 

- následně detekce heterogenity na FOI

➢ Různorodost sadů: intenzivní versus extenzivní sady

- uplatnit odlišný přístup pro intenzivní a extenzivní sady (referenční data z LPIS/GSAA)

- pro intenzivní sady úprava „vegetačního období“ a modifikace markerů/algoritmů z důvodu výskytu ochranných sítí

- pro extenzivní sady (detekce anomálií zůstává ambiciózní z důvodu velmi různorodé struktury extenzivních sadů a 
výskytu dalších typů vegetace)

➢ Chmelnice jako trvalá kultura 

- uplatnit metodický přístup založený na Feature of Interest (FOI) 

- uplatnit metodický přístup založený na detekci 
„jednoleté plodiny – přítomnost konkrétní plodiny = chmele“ 

- následně detekce heterogenity na FOI

➢ Kategorie anomálií a jejich kombinace

- revize kategorií a jejich kombinací 



2. DETEKCE KLUČENÍ a OBNOVA Vinic a Sadů:

▪ Referenční jednotkou zvolen DPB - LPIS (kultura V, S)

▪ Uplatněn kontrolní přístup (potvrzení deklarované operace)

▪ Na vybraném datasetu 6.965 pozemků, rozmístěných po celém území ČR

▪ Detekce operace v rámci víceletého období 2018-2021

▪ Sběr in-situ dat realizován pro část datasetu (terén, optická kontrola aj.)

Kategorie sledování:

▪ AEKO: klučení a obnova jako žádoucí operace

▪ NAEKO: klučení a obnova jako nežádoucí operace



ZÁVĚRY: Obnova a klučení na vinicích a sadech:

❑ Vysoká míra nemonitorovatelných parcel zejména vinic

- Využití Feature of Interest (FOI) je diskutabilní (vazba operace na konkrétní DPB/nebo jeho část)

❑ Kromě velikosti a tvaru pozemku řešena problematika změny referenčních 
geometrií v průběhu víceletého období („plovoucí geometrie“)

- Otevřena zásadní otázka metodického přístupu v případě změny referenční geometrie pozemku v 
průběhu kontinuálního monitoringu víceletých závazků (návrhy variant řešení )

Nějaký obr z LPIS



3. DETEKCE SEČE a PASTVY:
▪ Referenční jednotkou zvolen DPB - LPIS (kultura T, G)

▪ Uplatněn mapovací přístup

▪ Detekce operace seče v průběhu celé vegetační sezóny 2021

▪ Detekce operace pastvy v průběhu celé vegetační sezóny 2021

▪ Detekce kombinovaného managementu (pastva i seč na totožném DPB)

▪ Rozsah zjištěné aktivity (probíhá na celém/části pozemku)

▪ Datum aktivity (u sečí na týdenní bázi, u pastvy na měsíční bázi)

▪ Další informace (reliability index, pozemky N/A aj.)

▪ Realizován na 3 pilotních územích, celkem 6.753 DPB

▪ Sběr in-situ pro účely validace (terénní návštěvy)



ZÁVĚRY: DETEKCE SEČE a PASTVY:

❑ Detekce operace (bez kategorizace managementu) vykazuje vysokou míru shody

❑ Pro operaci seče jsou nejlepší výsledky dosaženy při detekci první seče (s každou další se míra 
shody snižuje)

❑ Detekce pastvy jako samostatné operace zůstává stále otevřena pro další výzkum vzhledem ke 
specifikům, jako je postupný úbytek hmoty, pastva po seči, rotační pastva aj.



Webový portál DROMAS
(ukázka vizualizace výsledků detekce anomálií, 

operace obnovy a klučení a in-situ dat) 



DETEKCE ZMĚNY KATEGORIÍ 

– orná půda, trvalé travní porosty, ostatní trvalé kultury dle 
klasifikace SZP (2022) 

▪ Referenční jednotkou je DPB - LPIS 

▪ Uplatněn mapovací přístup

▪ Detekce výskytu na základě dat Sentinels 1 a 2 

▪ Realizováno pro celé území ČR 

▪ Detekce operace ex-post pro 2020/2021

▪ Výsledky budou dostupné v 1.Q 2023, 

následně validace na straně SZIF



DETEKCE HOLÉ PŮDY – 2022

▪ Referenční jednotkou je DPB - LPIS (pro všechny kultury)

▪ Uplatněn mapovací přístup

▪ Detekce výskytu na základě dat Sentinels 1 a 2 (zatím odděleně)

▪ Vazba na monitoring:

▪ pokryvu pozemku

▪ obnovy TTP

▪ rizika výskytu erozní události, aj.

▪ Realizováno pro celé území ČR 

▪ Detekce operace ex-post pro vegetační období 2020/2021

▪ Výsledky dodány 11/2022 

nyní validace na straně SZIF - závěry budou dostupné v 1.Q 2023;



DETEKCE OBNOVY TRVALÉHO TRAVNÍHO POROSTU – 2021/2022

▪ Referenční jednotkou je DPB - LPIS 

▪ Uplatněn mapovací i kontrolní přístup

▪ Detekce operací na základě dat Sentinels 1 a 2

▪ Detekce operace obnovy TTP (rozorání a opětovné založení TTP)

▪ Detekce operace v roce 2021

▪ Probíhá:

▪ Mapovací přístup: na pilotní zóně Příbram = celkem  18.622 DPB

▪ Kontrolní přístup: na zbylém území ČR = celkem 1.357 DPB (DPB s nahlášenou obnovou)

▪ Sběr in-situ dat realizován pro část datasetu (terén - pro všechny nahlášené pozemky s obnovou, 
optická kontrola aj. pro část vzorku)

▪ Aktuálně na straně SZIF probíhá validace – závěry budou dostupné v 1.Q 2023;



VÝVOJ A OVĚŘENÍ NÁSTROJŮ PRO PODPORU IMPLEMENTACE 
NÁRODNÍHO SYSTÉMU MONITOROVÁNÍ PLOCHY POMOCÍ METOD DPZ

(Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025)

Aktivity pro rok 2022

❑WP1: Návrh databáze, vývoj a ověření markerů pro národní Systém monitorování

plochy

❑WP2: Podněty pro úpravu národní legislativy a pro hodnocení Strategického plánu v

rámci budoucí SZP

❑WP3: Možnosti využití inovativních metod DPZ

Harmonogram projektu: 4 letý (2021 – 2024)

Výstupy dodávány v dílčích etapách 2021+

Validace dílčích výstupů dodaných za rok 2022 proběhne na straně SZIF v 1. Q 2023.



Za stranu SZIF zajišťována podpora pro následující use-cases - 2022:

Pilotní studie č. 1: Monitoring přítomnosti porostu na pozemku

Pilotní studie č. 2: Monitoring vzcházení a kvality porostu

Pilotní studie č. 3: Monitoring založení meziplodiny

Pilotní studie č. 4: Monitoring úhoru - úprava use-case v důsledku reakce na situaci na Ukrajině

Pilotní studie č. 5: Detekce travních porostů bez managementu



ZÁVĚRY:
▪ Projekty úspěšně přispěly k porozumění dalších aspektů souvisejících s možnostmi průběžného 

monitoringu nad daty Sentinel 1 a Sentinel 2, a to na reálných datech ČR a implementace                      
tzv. Area Monitoring Systému;

▪ Další praktické zkušenosti byly získány v oblasti: definice use-cases, definice datové struktury, nových 
přístupů ke sběru in-situ dat, realizace zajištění kvality a validaci, data managementu, způsobů 
vizualizace výsledků aj.; 

▪ Byly získány konkrétní závěry nad nimiž lze učinit rozhodnutí o vhodnosti operativního nasazení 
řešených use-cases v rámci povinné implementace Area Monitoring Sytému od roku 2023;

▪ Projekty přispěly ke zvýšení povědomí o využití dat Copernicus / AMS v rámci zemědělské veřejnosti –
spolupráce se zemědělskými subjekty v rámci pilotního testování; 

V rámci Společné zemědělské politiky EU představuje Area Monitoring Systém nový princip,

u něhož je předpokládáno – „Learning by doing“ . 

Realizace pilotních projektů a testování nad reálnými daty proto hrají významnou roli. 



PRO VÍCE PODROBNOSTÍ OHLEDNĚ PROJEKTŮ 
NAVŠTIVTE NAŠE POSTERY



DĚKUJEME ZA POZORNOST

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
Praha 1 – 110 00

CZ
info@szif.cz

Poděkování patří všem, kteří umožnili realizaci projektů a kolegům a zemědělským subjektům za úspěšnou spolupráci.
V případě dotazů: lucie.savelkova@szif.cz; renata.bodnarova@szif.cz ;

Použité zdroje:  LPIS/GSAA, projektová dokumentace, webový portál DROMAS, Google, vlastní zdroje
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