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1 Úvod

Odhad stavů zvěře patří k jedné z nejobtížnějších součástí myslivecké praxe. Ve většině
evropských států v posledních desetiletích narůstají populace spárkaté zvěře, která působí stále
větší škody na lesních a polních kulturách. O přesnosti odhadů stavů zvěře výmluvně svědčí
srovnání jarního kmenového stavu s počtem ulovené zvěře. Podle statistik z některých států bylo
občas uloveno více zvěře, než kolik by jí před lovem mělo podle sčítání být, což se týká také ČR
(Kotrba & Bartoš 2005)1. Proto se hledají nové, netradiční metody, jako je sčítání zvěře z letadla
nebo z helikoptéry, které se kupříkladu testovalo nebo se již praktikuje ve Skandinávských
zemích a ve Velké Británii (např. Simeon & Houard 1987; Trenkel et al. 1997; Daniels 2006;
McCafferty 2007 atd.). Především v USA a Kanadě se užití termovize při leteckém snímkování
rozšiřuje. Z přehledu vědeckých studií, který jsme pro Lesy ČR vypracovali ještě před zahájením
tohoto projektu vyplynulo, že výsledek sčítání zvěře pomocí termovizního zařízení podléhá
komplexu různých faktorů (Bartoš et al. 2005). Přes velmi variabilní výsledky přinesla rešeršní
studie závěr, že termovizní sčítání zvěře je metoda potencionálně vhodná a že při dodržení
srovnatelných podmínek při opakovaných měřeních lze očekávat poměrně standardní odhady
počtů zvěře. Na druhé straně různorodost podmínek, za kterých bylo sčítání pomocí termovize
v různých koutech světa uskutečněno, nedává jednoznačnou "kuchařku", jak v našich
podmínkách termovizní snímání uskutečnit a je proto nutné vyzkoušet systém v našich
podmínkách.

Průběh a řešení tohoto projektu se svým průběhem pravděpodobně odlišuje od jiných projektů
Grantové služby LČR. V průběhu řešení došlo k úplnému přepracování původních plánů a obě
etapy ve skutečnosti probíhaly jako dva nezávislé projekty. Všechny změny byly řádně
projednány a předem schváleny v oponentním řízení. Délka trvání projektu byla prodloužena
beze změny financování.

Řešení spočívalo v termovizním snímkování vybraných oblastí s cílem provést odhad
nasnímané zvěře a odhad porovnat se znalostí skutečných počtů zvěře v objektech, zahrnutých
do termovizních záběrů. V první etapě jsme se pokoušeli o aplikaci metodiky přímo v cílovém
terénu, tedy v Krušných horách. To se ukázalo jako ne zcela reálné. Proto jsme se v druhé etapě
zaměřili na termovizní snímkování dvou relativně snáze dostupných objektů. Pro zachování
autenticity jsme neměnili závěry a doporučení první etapy od těch, které byly předloženy a
oponovány, ačkoliv při kompletování této závěrečné zprávy jsme již věděli, že byly tyto návrhy
modifikovány.

1V popisu přístrojů se v literatuře nejčastěji vyskytuje zkratka FLIR (forward-looking
infrared radiometer), která obecně znamená “kupředu orientovaný infračervený radiometr”.

Výzkumný ústav živočišné výroby,  v.v.i.                                                                                               1
Přátelství 815, 104 00  Praha 10 - Uhříněves        www.vuzv.cz



Projekty Grantové služby LČR
Praktické ověření možnosti využití termovizního systému FLIR a zpracování termovizního záznamu pro zjišťování početního

stavu spárkaté zvěře z letadla

Závěrečná zpráva projektu shrnuje výsledky řešení v letech 2006-2009 i oba předkládané
realizační výstupy.

Poděkování

Za všechny terénní spolupracovníky děkujeme Ing. Čeňkovi Melcrovi a Alešovi Kilbovi, kteří
organizovali zajištění přezimovacích obůrek pro termovizní snímání v první etapě. Petra
Rychtecká, Ing. Robert Klásek, Bc. Pavel Tomeček, Milena Mifkovičová, Petra Mlčoušková,
Ing. Kamil Turek, Jaroslav Diviš, Jan Bojko, Mgr. Adam Dušek, RNDr. Jan Pluháček, PhD.,
Mgr. Erika Kužmová, Ludmila Švecová, Petr Janovský se mimo autorů této zprávy podíleli na
vyhodnocování záznamů z termovizního snímání v první nebo druhé etapě řešení, za což jim
patří dík. Zvláště bychom chtěli poděkovat majitelům testovaných objektů, Josefu Lacmanovi
z Ranče “Oáza”, Kýšovice, Ing. Václavu Daškovi ze Slavětína nad Metují a Mgr. Petru Kučerovi
z Nových Hradů, za vstřícnost a souhlas s termovizním snímkováním, poskytnutí podkladových
materiálů, umožňujících přesné zaměření jejich farem, trpělivost a sdělování místních
meteorologických údajů.
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2 První etapa

2.1 Úvod

Cílem technické zprávy za první etapu bylo podat informace o průběhu řešení a předložit
Realizační výstup (RV) 1, který má obsahovat dosažené výsledky 1. etapy řešení úkolu.
Očekávaným závěrem dosavadního řešení je návrh, zda pokračovat s druhou etapou řešení.
Uvedeným záměrům odpovídá struktura předkládané zprávy, do níž byl také začleněn RV 1.
V části nazvané “První etapa” je popsán dosavadní průběh řešení projektu. Zvlášť jsou probrány
okolnosti leteckého termovizního snímkování (viz str. 4), z něhož vyplývá veškeré další řešení.
Vlastní RV 1 (str. 5) přináší rozbor shody expertního posouzení videozáznamu z termovizního
snímání (str. 5) a experimentů s počítačovou analýzou termovizních záznamů s cílem
identifikovat spárkatou zvěř (str. 10). Výsledky jsou shrnuty v diskusi na str. 13 a návrhy na další
postup jsou uvedeny na str. 14.

2.2 Průběh řešení projektu

Projekt byl původně postaven na předpokladech, které se, jak se později ukázalo, poněkud
lišily od skutečnosti. Teprve při vlastní přípravě realizace v terénu jsme totiž zjistili, že
předpokládané zkušební objekty neodpovídají vždy potřebě řešení a přezimovací obůrky nejsou
do konce kalendářního roku stabilně naplněny zvěří. Dne 20.11.2006 byl proto učiněn
pracovníky VÚŽV na místě průzkum celé oblasti Krušných hor. Byly navštíveny všechny
plánované i potencionální lokality, které připadaly v úvahu pro ověřování v první etapě řešení.
Byly vybrány tři přezimovací obůrky, konkrétně obůrka Kalek (průměrná nadmořská výška 750
m), Výsluní 1 (průměrná nadmořská výška 814 m) a Výsluní 2 (průměrná nadmořská výška 777
m). Později byl přiřazen čtvrtý objekt - farma jelenovitých ("Ranč Oáza", průměrná nadmořská
výška 738 m) v obci Kýšovice nedaleko obce Výsluní, vzdálené vzdušnou čarou asi 2 km od
přezimovací obůrky Výsluní 2. Kvůli rekordně mírné zimě se velmi opozdilo naplnění
přezimovacích obůrek zvěří. Pro zvěř bylo vlivem tohoto neobvyklého průběhu zimy
přikrmování v obůrkách relativně málo atraktivní a do obůrek se dostal nižší počet zvěře než se
očekávalo (například v objektu Kalek). Výsledkem všech těchto okolností došlo k tomu, že
oproti plánu bylo započato s létáním a termovizním snímáním až v březnu 2007. Do konce dubna
bylo uskutečněno celkem šest přeletů firmou AT CZECH a dva firmou Argus Geo Systém s.r.o.,
Hradec Králové. Získané videozáznamy termovizního snímání byly zpracovány a expertně
posouzeny. Zároveň byl vypracován postup počítačového zpracování videozáznamů a bylo
vyhodnoceno, jak se liší počítačové zpracování s expertním posouzením.
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2.3 Letecké termovizní snímání

2.3.1 Průběh vlastního termovizního snímání

Cílem leteckého snímkování bylo uskutečnit přelety vždy nad všemi experimentálními
objekty tak, aby byla postupně zahrnuta celá plocha experimentálního objektu, u něhož by byl
jinými metodami proveden odhad počtu zvěře pozemními metodami. Již první zkušební lety
ukázaly, že rozlišovací schopnosti termovizní kamery FLIR, která byla k dispozici, neumožňují
kvalitní snímání z letové výšky 300 a více metrů nad povrchem země (viz Charakteristika
termovizních dat na str.11). V úvahu proto připadaly dvě možnosti řešení: Pokusit se
o termovizní snímání na nižší letové hladině, nebo zapůjčit kvalitnější termovizní zařízení.
V praxi byly vyzkoušeny obě možnosti. Postupně byly prověřeny různé letové výšky v rozmezí
42 až 344 m. Byl zapůjčen objektiv s delší ohniskovou vzdáleností pro termovizní kameru.
(Delší ohnisková vzdálenost však způsobila větší citlivost záznamu na otřesy způsobené
letadlem.)

V celkem šesti realizovaných přeletech společností AT CZECH se nepodařilo nasnímat ani
v jednom případě kompletní plochu testovaných objektů. V průběhu řešení byla s ohledem na
technické problémy s technikou AT CZECH oslovena ještě firma Argus Geo Systém, s.r.o.
Z Hradce Králové. Ta se společně s pracovníky firmy ENKI, o.p.s. Z Třeboně, která se
specializuje na hodnocení termovizních dat, pokusila opakovaně o termovizní nasnímání našich
objektů. Bohužel, ani jejich výsledky nesplnily požadované parametry a nebyly proto vůbec
hodnoceny. Z těchto důvodů se dále o tomto pokusu nebudeme zmiňovat.

2.3.2 Důsledky technických problémů

Jak již bylo uvedeno, při použití povolené letové výšky 300 m + byl termozáznam málo
kvalitní. Ve snaze získat co nejlepší snímky, snažil se létat pilot v každém následném letu stále
níže (minimální dosažená výška cca 40 m!), ale nepodařilo se mu tímto způsobem získat
kvalitnější záběry, protože se snižováním letové výšky vzhledem k povrchu prudce vzrůstala
relativní rychlost letadla, termozáznamy se tak rozmazávaly a zvěř se lekala do té míry, že před
letadlem prchala. Po shlédnutí videozáznamu je i pro laika zřejmé, že při vysoké relativní
rychlosti je velmi těžké přesně navigovat letadlo. Nízká letová výška také velmi zúžila zabíraný
pás povrchu země (viz Tabulka 2 na str. 11), tím se zvýšila náročnost přesné navigace a bylo
proto velmi obtížné nasnímkovat celou plochu obůrek. I kdyby se to ale bývalo podařilo, pohyb
zvěře způsobený nízkým letem by tak jako tak velmi ztížil objektivní vyhodnotitelnost záznamů.
Odhadem se dá říci, že s kamerou, která byla k dispozici, je optimální letová výška zhruba 130
m, což je méně než polovina povolené (a také kýžené) letové výšky.

Nepodařilo se splnit v plném rozsahu plánované úkoly pro 1. etapu. A to proto, že se
nepodařilo získat ani jeden termozáznam, který by pokrýval celý objekt našeho zájmu. Díky
tomu jsme nemohli provést srovnání pozemního sčítání se sčítáním termovizním a o pozemním
sčítání zvěře se proto nebudeme v této zprávě dále zmiňovat.
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2.3.3 Příčiny problémů

Základním problémem se ukázala nedostatečná kvalita termovizního zařízení, která se
projevila až při systematickém ověřování. Také klimatické a terénní podmínky, za nichž se
zkušební lety uplatnily, nebyly předem úplně doceněny. Podle pracovníků společnosti AT
CZECH se ověřováním ukázalo, že bylo především pro vyzkoušení letových možností v první
etapě příliš ambiciózní testovat lokality rovnou v terénu Krušných hor. Zřejmě by bylo bývalo
účelnější provést nejdříve vyzkoušení techniky za optimální modelové situace (tzn. testovat
území v rovině a bez vegetace za přesně známého počtu zvěře s lepší dostupností pro lety tak,
aby bylo více času na jeden vzlet a mohlo se tak letět ve více letových hladinách). Testování
metodiky tak, jak bylo provedeno, bylo komplikováno výkyvy počasí (stalo se dvakrát, že po
vzletu letadla se během několika minut změnila oblačnost do té míry, že se pilot musel vrátit na
letiště, aniž by bylo provedeno jakékoliv snímání), potřebou synchronizovat lety s pozemním
sčítáním a při tom řešit technické problémy, jako je třeba namrzání termokamery upevněné na
letadle apod. Toto je samozřejmě konstatování z pohledu již nabytých zkušeností.

3 RV1. Zpráva o srovnání počítačového a expertního způsobu vyhodnocení termovizních
záznamů spárkaté zvěře v kontrolovaných objektech

3.1 Vyhodnocení shody expertního posouzení videozáznamu termovizního snímání

V celkem šesti realizovaných přeletech se nepodařilo nasnímat ani v jednom případě celou
plochu testovaných objektů. Z tohoto důvodů nebylo možné vyhodnotit srovnání odhadu počtu
zvěře pozemním sčítáním s odhadem z leteckého termovizního snímání. Přesto bylo v průběhu
letů natočeno poměrně velké množství videozáznamů z termovizního záznamu. Proto jsme se
rozhodli alespoň vyhodnotit potencionální čitelnost termozáznamů srovnáním výsledků
posouzení různými hodnotiteli za použití různých programů pro prohlížení videozáznamů. To
bylo realizováno ve dvou krocích:

3.1.1 Popis zpracování videozáznamů termovizního snímání

V prvním kroku byly veškeré videozáznamy pořízené z letadla spolupracující firmou
AT CZECH na VÚŽV prohlédnuty, odečtem záznamu pozice z GPS zasazeny do prostoru a byly
vybrány pouze videosekvence, na nichž byl záznam z přeletu nad vybranými objekty. Z tohoto
výběru bylo pořízeno DVD s označením každého záznamu. K tomu byly přidány orientační
mapky, na nichž bylo vyznačeno, kterou část sledovaného objektu zabíral ten který záznam.
Tímto způsobem bylo připraveno 72 videosekvencí s variabilním počtem nasnímané zvěře. Toto
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DVD bylo postoupena k další analýze pracovníkům VÚŽV (Vratislav Kšáda, Mgr. Adam Dušek,
RNDr. Jan Pluháček, PhD., Ludmila Švecová, Petr Janovský, Ing. Radim Kotrba, PhD.) a ÚHÚL
(Petra Rychtecká, Jaroslav Diviš, Ing. Robert Klásek, Bc. Pavel Tomeček). DVD obsahovalo
videozáznamy, pořízené ve dnech 9. a 16. března 2007 a 12. a 24. dubna 2007, které obsahovaly
následující lokality (ve většině případů opakovaně): Farma 1. přelet, Farma 2. přelet, Farma 3.
přelet, Farma 4. přelet, Farma 5. přelet Farma 6. přelet, Kalek 1. přelet, Kalek 2. přelet, Kalek
3. přelet, Kalek 4. přelet, Kalek 5. přelet, Kalek 6. přelet, Výsluní II 1. přelet, Výsluní II 2. přelet,
Výsluní II 3. přelet, Výsluní II 4. přelet, Výsluní II 5. přelet, Výsluní II 6. přelet, Výsluní II 7
přelet, Výsluní I 1. přelet, Výsluní I 2. přelet, Výsluní I 3. přelet, Výsluní I 4. přelet, Výsluní I
5. přelet, Výsluní I 6. přelet.

Vzhledem k tomu, že k záznamům nebyla k dispozici srovnatelná kontrola z pozemního
sčítání, rozhodli jsme se, že nebudeme provádět žádné přípravné školení hodnotitelů a že
požádáme zúčastněné hodnotitele, aby zpracovali soubor záznamu “jakkoliv” a to s použitím
“jakéhokoliv programu” na čtení videozáznamu. K vyhodnocení videozáznamů byly použity
programy: Avidemux2 (použito jedním pracovníkem), Windows Media Player Classic1 (použito
čtyřmi pracovníky); VirtualDub1 (použito třemi pracovníky) a Pinnacle Studio 10 (použito
jedním pracovníkem). Původně jsme počítali s použitím dalších, složitějších zařízení, ale po
shlédnutí prvních výsledků jsme od toho upustili, protože jsme usoudili, že to není potřeba.
Obsah celého DVD byl posuzován v osmi případech jediným posuzovatelem a v jednom případě
dvojicí pracovníků. Ve skupině VÚŽV bylo důsledně dodrženo, aby jednotliví hodnotitelé mezi
sebou hodnocení nekonzultovali ani předem, ani v průběhu zpracovávání. Od každého
hodnotitele byla získána vyplněná elektronická tabulka s odhady počtů zvěře v jednotlivých
videosekvencích.

Statistická analýza získaných dat byla zaměřena na zodpovězení dvou otázek: (i) Jaká je
shoda při posuzování mezi jednotlivými hodnotiteli; a (ii) Jaká je shoda mezi použitými
metodami.

3.1.2 Shoda odhadu počtu zvěře mezi devíti hodnotiteli.

(i) Shoda byla nejdříve testována zjišťováním variability mezi hodnotiteli při odhadu počtů
zvěře. Byl použit obecný lineární smíšený model (PROC MIXED v SAS v. 9), ve kterém byl
závisle proměnnou počet zvěře, náhodným faktorem byla metodika a pevným efektem byl
hodnotitel. Statisticky významná variabilita mezi hodnotiteli nebyla prokázána (F(8, 648)=0.30, NS,
Obr. 1, str. 7).

2 Freeware program stažitelný zdarma z internetu.
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Obr. 1
Variabilita v počtu zvěře (vyjádřené v podobě průměru nejmenších čtverců ± střední chyba)*

*Zkratky jmen hodnotitelů: VK -Vratislav Kšáda, AD - Adam Dušek, JP - Jan Pluháček, LS_PJ -
Ludmila Švecová a Petr Janovský, RK - Radim Kotrba, PR - Petra Rychtecká, RKl - Robert
Klásek, PT - Pavel Tomeček a JD - Jaroslav Diviš.

Druhým postupem, jehož cílem bylo najít podobnosti přístupu při vyhodnocování
termovizních videozáznamů, byl výpočet prosté korelace mezi všemi hodnotiteli navzájem.
Korelační matice je uvedena v Tabulce 1 na str. 9. Z uvedených výsledků je zřejmé, že shoda
mezi hodnotiteli z ÚHÚL je prakticky absolutní. Je proto pravděpodobné, že hodnotitelé mezi
sebou konsultovali postupy při vyhodnocování. (To je ostatně naznačeno i na Obr. 1, kde se zdají
výsledky hodnocení mezi pracovníky ÚHÚL do jisté míry vyrovnanější, nežli mezi pracovníky
VÚŽV, byť tyto rozdíly nedosahují statistickou významnost.) Skutečnost, že bylo k hodnocení
přistupováno na obou zúčastněných pracovištích rozdílně, je však přínosné, protože z něho
vyplývá do budoucna příslib, že zaškolením může být dosaženo maximálně vyrovnané úrovně
při hodnocení. K tomu je však třeba zdůraznit, že obdobně vysoká shoda byla prokázána i napříč
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pracovišti (například vysoké hodnoty korelačních koeficientů JP z VÚŽV k pracovníkům ÚHÚL
v rozmezí r=0.94 až r=0.98), při čemž vzájemné konsultace nemohly být a ani nebyly
uskutečněny.
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Tabulka 1 Korelační matice v odhadech počtu zvěře mezi jednotlivými hodnotiteli ze dvou
pracovišť, kdy každý hodnotitel posuzoval 72 různých videosekvencí termovizního záběru
(všechny korelační koeficienty jsou vysoce signifikantní na hladině významnosti P<0.001)*

AD1 JP1 LS_PJ1 RK1 PR2 RKl2 PT2 JD2

VK1 0.69 0.76 0.84 0.69 0.72 0.74 0.74 0.76

AD1 0.86 0.59 0.48 0.87 0.88 0.85 0.87

JP1 0.68 0.57 0.94 0.96 0.96 0.98

LS_PJ1 0.63 0.64 0.65 0.65 0.68

RK1 0.51 0.55 0.48 0.52

PR2 0.98 0.95 0.95

RKl2 0.97 0.98

PT2 0.97

1 VÚŽV
2 ÚHÚL

*Zkratky jmen hodnotitelů: VK -Vratislav Kšáda, AD - Adam Dušek, JP - Jan Pluháček, LS_PJ -
Ludmila Švecová a Petr Janovský, RK - Radim Kotrba, PR - Petra Rychtecká, RKl - Robert
Klásek, PT - Pavel Tomeček a JD - Jaroslav Diviš.

3.1.3 Shoda mezi použitými metodami

(ii) I v tomto případě byla shoda mezi použitými metodami testována zjišťováním variability
mezi odhady počtů zvěře. Také k tomuto účelu byl použit obecný lineární smíšený model (PROC
MIXED v SAS v. 9), ve kterém byl závisle proměnnou počet zvěře, náhodným faktorem byl
hodnotitel “nestován” do pracoviště a pevným efektem byla použitá metoda. Variabilita mezi
metodami nebyla prokázána (F(3, 648)=0.48, NS, Obr. 2). Z grafu na Obr. 2 na str. 9 vyplývá, že
na použitém programu zásadně nezáleží a že se dá dosáhnout přijatelných výsledků při
posuzování termovizního videozáznamu i s použitím zdarma stažitelného sofware. 
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Obr. 2
Variabilita v počtu zvěře (vyjádřené v podobě průměru nejmenších čtverců ± střední chyba)
v závislosti na použité metodě hodnocení.

3.1.4 Závěr

Statistické vyhodnocení prokázalo, že lze do budoucna očekávat použitelnou shodu mezi
různými pozorovateli a že pro “ruční” zpracování termovizních videozáznamů není potřeba
žádné zvláštní softwarové vybavení.

3.2 Experimenty s počítačovou analýzou termovizních záznamů s cílem identifikovat
spárkatou zvěř

Účelem experimentů s počítačovou analýzou termovizních dat bylo ověřit, zda identifikaci
a vyhodnocování počtu spárkaté zvěře bude možno provádět automatizovaně pomocí
počítačového programu. Tato část řešení navazuje v rámci celého projektu na část pořízení dat
- snímkování, kterou zajišťovala firma AT CZECH a expertně - vyhodnocovací část, kterou
prováděli pracovníci VÚŽV a ÚHÚL.

3.2.1 Charakteristika termovizních dat

Pro snímkování byla použita termovizní kamera FLIR se senzorem pracujícím v spektrálním
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rozsahu 7,5-13 µm s rozlišením 320 x 240 bodů. Zorný úhel objektivu byl 24 x 18 stupňů.

Při standardní povolené letové hladině 300 m nad terénem bylo prostorové rozlišení cca 40
cm a šířka snímaného pásu 128 m. Zvěř se tedy na snímku objeví jako skvrna s max. průměrem
kolem 4 bodů. Z důvodů uvedených dříve (Průběh vlastního termovizního snímání na str. 4) byly
experimentálně pořízeny snímky i z nižších výšek. Přehled těchto parametrů snímkování uvádí
následující Tabulka 2.

Tabulka 2 Výška letu, rozlišení v cm a v bodech a šířka pásu při termovizním
snímkování

výška letu [m] rozlišení [cm] rozlišení [body] šířka pásu [m]

300
40 4 128

200
27 6 85

150
20 8 64

100 13 12 43

Snímkovalo se v režimu automatického nastavování expozice s černobílým zobrazením
měřené emisivity na displeji. Videosignál z tohoto displeje byl zaznamenáván na kazetu ve
formátu MiniDV na doprovodné digitální kameře.

Aby byl získán kvalitní termovizní záznam pro naše účely, musí snímkování proběhnout
v době, kdy zvěř má vůči okolnímu prostředí vyšší tepelnou emisivitu. Prakticky to znamená
snímkovat když nesvítí slunce a v zimním období. Tedy buď v noci, nebo při silné husté
oblačnosti; ideální je, když je přitom po dešti.

Reálné snímkování ukázalo, že splnění těchto podmínek je značně obtížnější, než se to při
plánování projektu zdálo.

3.2.2 Výběr dat

Bylo vybráno celkem 37 snímků "vystřižených" z originálního videozáznamu termovizního
obrazu. Záběry byly voleny tak, aby na nich byla zachycena celá variabilita termovizního obrazu,
kterou jsme v průběhu snímkování získali. Byly zařazeny i snímky, kde termální záření od okolí
převyšovalo emisivitu zvěře.
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Snímky byly z formátu JPEG převedeny do formátu RAW (pouze obraz o datové hloubce
1 Byte bez hlaviček a formátovacích údajů), aby mohly být dále snadněji načteny do vlastního
programu pro analýzu obrazu.

V tomto kroku nebyla prováděna žádná úprava obrazových dat (jas, kontrast, gama, …) neboť
těmito úpravami se pouze získá obraz lépe pozorovatelný pro lidské oko, ke zvýšení informace
ve snímku však v žádném případě nemůže dojít.

3.2.3 Analýza snímků

Ukázalo se, že zvěř může mít na snímcích značně proměnlivou velikost a prakticky libovolný
tvar. Tvar zvěře se začíná s použitým zařízením ztrácet již při letových hladinách nad 150 m. Na
snímcích s vyšším rozlišením může stojící, ležící nebo běžící zvěř nabývat velmi rozmanitých
tvarů. Na řadě snímků emisivita okolí převyšuje emisivitu hledaných objektů - zvěře. Na
snímcích z nízkých výšek je obraz již se smazem, zapříčiněným vysokou relativní rychlostí
letadla nad terénem. V lesním porostu je emisivita zvěře snížena zápojem korun stromů a často
jsou patrny pouze části zvířete. S tímto jevem se ale počítalo.

3.2.4 Metoda počítačové identifikace zvěře

Vzhledem ke značně proměnlivé velikosti termálního obrazu zvěře a ztrátě jejího tvaru při
snímkování ve výškách nad 150 m nebylo možno použít postupy založené na morfologickém
rozpoznávání objektu. Byl proto použit postup automatické shlukovací segmentace založený na
identifikaci objektů podle jejich relativního jasu vzhledem k bezprostřednímu okolí.

Program potřebuje dva vstupní údaje: měřítko snímku a údaj o typu zemského pokryvu. Oba
údaje jsou provozně zajistitelné.

Pokud mají snímky vyhovující technickou kvalitu, probíhá výpočet automaticky bez
nastavování parametrů a zásahu operátora. Doba zpracování jednoho snímku závisí na počtu
objektů a nepřekročila 1 vteřinu.

3.2.5 Dosažené výsledky

Snímky byly vyhodnoceny vizuálně hodnotitelem z VÚŽV. Porovnání výsledků expertního
a počítačového vyhodnocení bylo testováno párovým t-testem bez zjištění statisticky
významného rozdílu mezi expertním a počítačovým vyhodnocením. (Ke shodě mezi oběma
přístupy nenastala pouze ve 3,3% případů.) Na Obr. 3 je znázorněn nulový rozdíl mezi expertním
a počítačovým vyhodnocením počtu zvěře (průměr ± SE).
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Shoda mezi expertním a počítačovým vyhodnocením dosahovala korelaci rovnou téměř jedné
(r = 0,992, n = 37, P < 0,001). Experimentální automatizované počítačové vyhodnocení
termovizních snímků zvěře bylo tedy úspěšné a metoda je po dalším ověření v širším rozsahu
zřejmě použitelná v praxi.

3.3 Diskuse k první etapě

Je nutné znovu konstatovat, že se nepodařilo splnit v plném rozsahu plánované úkoly pro
1. etapu díky tomu, že jsme nezískali ani jeden termozáznam, který by při stejném letu pokrýval
celou plochu testované obůrky či farmy. Vlivem toho jsme nemohli provést srovnání pozemního
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Obr. 3
Rozdíl mezi expertním a počítačovým vyhodnocením počtu
zvěře (průměr ± SE) na 37 snímcích získaných z původního
videozáznamu termovizního snímání.
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sčítání se sčítáním termovizním. Je zřejmé, že bez termovizní kamery FLIR s vyšším rozlišením
by v zásadě nemělo smysl v projektu pokračovat.

Ukázalo se dále, že na rozdíl od očekávání, je mnohem obtížnější odhadnout předem, kdy se
bude moci létat. Je proto třeba vždy počítat s mnohem větší časovou rezervou na jakýkoliv
podobný úkol a je třeba testovat menší plochy, než jak tomu bylo dosud. Teprve po získání
základního ověření bude možné přikročit k využití na větším území. Nabyté zkušenosti podstatně
ovlivní metodologii získávání leteckých a pozemních údajů.

Zpracováním videozáznamů jsme ale získali také povzbudivé informace. Statistické
vyhodnocení shody mezi posuzovateli videozáznamu termovizního snímkování a počítačových
programů, které jsme k tomu použili, prokázalo, že lze do budoucna očekávat použitelnou shodu
mezi různými pozorovateli a že pro takovéto zpracování termovizních videozáznamů není
potřeba žádné specializované softwarové vybavení. Podobně povzbudivé jsou výsledky
experimentálního počítačového zpracování termovizních záznamů dávající dobrý základ pro
případné budoucí termovizní skanování větších ploch, u kterého by bylo již pravděpodobně
obtížné “ruční” zpracování.

Domníváme se proto, že by bylo škoda projekt ukončit a nezúročit zkušenosti získané
v průběhu řešení 1. etapy, i přestože se dosavadním řešením nedosáhlo očekávaných cílů.

3.4 Návrh dalšího postupu v druhé etapě

Navrhujeme pokračovat v řešení 2. etapy, ale se zásadní změnou předpokládaných cílů.
Předpokládáme, že bychom teprve ve 2. etapě mohli dosáhnout původních modifikovaných cílů
etapy 1. a že bychom zatím zcela vypustili ověřování na větším území, původně plánovaném na
2. etapu. Pokračování navrhujeme podle následujících bodů:

1) AT CZECH zajistí možnost zápůjčky termovizní kamery s vyšším rozlišením.

2) Nové zařízení by bylo vyzkoušeno nejdříve v podzimních měsících mimo oblast Krušných
hor, abychom získali základní parametry za optimálních podmínek, jak diskutováno v oddíle
Příčiny problémů na str. 5.

3) v zimním období by se provedlo termovizní snímání pouze objektů Výsluní 1, Výsluní 2 a
referenční farmy Oáza, u které jsou přesně známé stavy a druhy chovaných zvířat. Souběžně by
bylo provedeno pozemní sčítání zvěře v objektech Výslunní 1 a 2 a byla by vyhodnocena
přesnost odhadu počtů zvěře termovizním záznamem ve srovnání s pozemními metodami sčítání.

4) Souběžně by se v oblasti počítačového zpracování termovizního záznamu přešlo od
klasifikace jednotlivých snímků na vyhodnocení plného videozáznamu.

Výzkumný ústav živočišné výroby,  v.v.i.                                                                                               14
Přátelství 815, 104 00  Praha 10 - Uhříněves        www.vuzv.cz



Projekty Grantové služby LČR
Praktické ověření možnosti využití termovizního systému FLIR a zpracování termovizního záznamu pro zjišťování početního

stavu spárkaté zvěře z letadla

5) Pokud by zadavatel s touto změnou souhlasil, předložili bychom novou kalkulaci, která by
nepřekročila původní kalkulaci plánovanou na tento projekt.
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4 Druhá etapa

4.1 Úvod

Cílem zprávy o řešení druhé etapy projektu bylo podat informace o průběhu řešení a předložit
Realizační výstup (RV) 2, který měl obsahovat dosažené výsledky druhé. etapy řešení úkolu.

Oproti původním předpokladům byl průběh řešení druhé etapy zásadně změněn. Změny,
navrhované na závěr první etapy, byly poněkud přepracovány a ve své upravené podobě
schváleny. Všechny změny byly předmětem samostatného jednání a zvláštního dodatku ke
smlouvě. Byl zcela přehodnocen přístup k celému projektu. Byl podstatně obměněn autorský tým
a byla navázána spolupráce s novými spolupracujícími firmami:

- ARGUS, Hradec Králové (firma převzala veškeré letecké aktivity po firmě AT CZECH Most,
která se zúčastnila řešení v I. etapě, ale z řešení II. etapy odstoupila) a ENKI, Třeboň
(spolupracující s firmou ARGUS)

- TMV SS Praha (zástupce firmy FLIR v ČR, který zapůjčil za úhradu termokameru FLIR
SC640).

Byl zásadně změněn postup a vybrané lokality. Protože předchozí řešení ukázalo, že zkoušet
celý systém leteckého termovizního sčítání zvěře přímo v terénu je příliš problematické a tudíž
předčasné, vytipovali jsme dva nové objekty, farmu jelenů Ing. Václava Daška ve Slavětíně nad
Metují (Obr. 4 na str. 17) a farmu jelenovitých Mgr. Petra Kučery v Nových Hradech (Obr. 5
na str. 18), kde je chován jelen evropský a daněk skvrnitý. Důvodem pro to bylo, abychom
získali data za plně kontrolovaných podmínek.

Firmy ARGUS a ENKI se velmi osvědčily. V zásadě zvládly navigaci i udržení požadované
letové výšky a byly schopny zajistit snímkování v nočních hodinách.

Ani v průběhu řešení II. etapy jsme se však nevyhnuli řadě vážných technických problémů.
Dostali jsme se k termokameře FLIR SC640. Ta je co do tabulkových parametrů vynikající. Díky
tomu jsme mohli přejít na snímkování z výšky okolo 600 m. Na straně druhé, konkrétní kamera
vykázala řadu technických nedostatků, které negativně ovlivnily dosažené výsledky. Technické
stránce projektu se věnoval především Ing. Milan Stoklasa, CSc., který je také autorem textu,
popisujícím průběh řešení (viz Průběh řešení projektu na str. 19 a dále) v této zprávě je popsáno
formou Realizačního výstupu 2 (str. 31) detailní vyhodnocení odhadu počtů jelenovitých na obou
farmách, srovnání mezi pozorovateli a počítačovým zpracováním. Dále je diskutována
použitelnost metodiky pro praxi a závěr, ke kterému jsme řešením došli.
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Obr. 4
Farma jelenů ve Slavětíně nad Metují (majitel Ing. Václav Dašek)
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Obr. 5
Farma jelenovitých Nové Hrady (majitel Mgr. Petr Kučera)
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4.2 Průběh řešení projektu

4.3 Organizace a zajištění termovizního snímkování jelenů na farmách Slavětín a Nové
Hrady

4.3.1 Snímkování 14. 4. 2008

termovizní kamera FLIR SC640 (640x480bodů) od firmy TMV SS Praha
letadlo Cesna, firma ARGUS, Hradec Králové
operátor Ing. Korečko, firma ENKI, Třeboň
čas snímkování 2h 42min. až 5h 12min.
lokalita Slavětín
1. nálet objektiv 12x  9°, pixel = 20cm, výška = 609m, pás = 128m
2. nálet objektiv 12x  9°, pixel = 30cm, výška = 914m, pás = 192m
3. nálet objektiv 24x18°, pixel = 40cm, výška = 603m, pás = 256m

Dosažené výsledky:

Bylo získáno plné plošné pokrytí celé lokality nálety s pixlem 20 a 30 cm a neúplné pokrytí
s pixlem 40 cm. Získali jsme kompletní souřadnicový klad snímků pro jejich lokalizaci.

Snímky s pixlem 40 cm jsou v pořádku a jejich vypovídací schopnost odpovídá velikosti pixelu
(viz. Obr. 6 na str. 20).

Snímky s pixlem 20 a 30 cm vykazují poškození obrazu a prakticky nejsou počítačově
zpracovatelné. Zejména je to patrné v detailu snímku (viz. Obr. 7 na str. 20). Kamera SC640 při
použití teleobjektivu 12 x 9° nefungovala správně. Uložená data mají přehozené řádky a to
nerovnoměrně v rámci každého snímku; chyba vznikala při ukládání dat do počítače. 

Stromy a keře jsou teplejší než okolní zemský povrch (viz. Obr. 8 na str. 21).
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Obr. 6 Snímky s pixlem 40 cm.

Obr. 7 Snímky s pixlem 20 a 30 cm vykazující poškození obrazu.
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Obr. 8 Stromy a keře teplejší než okolní zemský povrch

4.3.2 Snímkování 2. 12. 2008

termovizní kamera FLIR SC660 (640x480bodů) od firmy TMV SS Praha
letadlo Cesna, firma ARGUS, Hradec Králové
operátor Ing. Korečko, firma ENKI, Třeboň
lokalita Slavětín t= 4°C, mírný vítr, velmi dobrá dohlednost, mlha ne, opar ne
čas snímkování 18h 20min. až 18h 53min.
lokalita Nové Hrady t= 2°C, mírný vítr, dobrá dohlednost, mlha ne
čas snímkování 19h 19min. až 19h 59min.
parametry náletu objektiv 12x  9°, pixel = 20cm, výška = 609m, pás = 128m

Dosažené výsledky:

Bylo získáno plné plošné pokrytí obou lokalit a získali jsme souřadnicový klad snímků pro
jejich lokalizaci.

Snímky z lokality Slavětín mají dobrý kontrast mezi zvěří a pozadím. Směrem ke krajům
snímků však klesá ostrost a je patrna silná vinětace objektivu a nerovnoměrný optický útlum
v ploše snímku (viz Obr. 9 na str. 22). Některé snímky jsou rozostřené.
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Obr. 9 Snímek z lokality Slavětín.

Obr. 10 Snímek z lokality Nové Hrady.
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Obr. 11 Stromy a keře jsou značně teplejší než okolní zemský
povrch.

Snímky z lokality Nové Hrady jsou silně rozostřené a prakticky nepoužitelné (viz Obr. 10 na
str. 22). Na snímku je dobře patrna vinětace a optická nerovnoměrnost objektivu.

Stromy a keře jsou značně teplejší než okolní zemský povrch (viz Obr. 11).

4.3.3 Snímkování 10. 4. 2009

termovizní kamera FLIR SC660 (640x480bodů) od firmy TMV SS Praha
letadlo Cesna, firma ARGUS, Hradec Králové
operátor Ing. Korečko, firma ENKI, Třeboň
lokalita Slavětín t= 7°C, bezvětří, jasno, mlha ne, mírný opar
čas snímkování 3h 09min. až 3h 49min.
lokalita Nové Hrady t= 8°C, bezvětří, jasno, mlha ne, opar ne
čas snímkování 4h 20min. až 4h 51min.
parametry náletu objektiv 12x  9°, pixel = 20cm, výška = 609m, pás = 128m

Dosažené výsledky:

Bylo získáno plné plošné pokrytí obou lokalit a získali jsme souřadnicový klad snímků pro
jejich lokalizaci.

Snímky z lokality Slavětín mají menší kontrast mezi zvěří a okolním zemským povrchem,
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Obr. 12 Stromy a keře jsou výrazně teplejší než okolní zemský
povrch

který vykazuje mnohem větší tepelnou rozmanitost a strukturu, než při předchozím snímkování.
Na detailech je znovu patrné nedoostření, které se navíc mění od snímku ke snímku, vinětace a
optické vady objektivu (viz Obr. 13 na str. 25).

Snímky z lokality Nové Hrady mají v podstatě tentýž charakter, ale rozostření je větší.
Nepomohlo zde ani doostřování obrazu operátorem před každou snímkovou řadou (viz Obr. 14
na str. 25). Na něm je opět velmi dobře patrna vinětace a optické vady objektivu, a také je patrna
světlá a tmavší kruhové skvrny, což lze zase přičítat buď znečistěné nebo poškozené matici
snímacího mikrobolometrického čipu. 

Pro vizuální vyhodnocování jsou snímky z obou lokalit použitelné, počítačové zpracování
bude vzhledem k jejich nehomogenně a různému stupni rozostření poměrně komplikované.

Stromy a keře jsou výrazně teplejší než okolní zemský povrch (viz. Obr. 12).
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Obr. 13 Ukázka nedoostření, vinětace a optické vady objektivu na
snímku z lokality Slavětín.

Obr. 14 Snímky z lokality Nové Hrady mají v podstatě tentýž
charakter, ale rozostření je větší.
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4.4 Úprava podkladů a předzpracování termovizních snímků pro vizuální analýzu

Originální termovizní snímky jsou ve formátu IMG, což je speciální formát radiometrických
dat firmy FLIR. Pro prohlížení, analýzu a úpravu snímků nabízí firma FLIR několik programů.
Jeden z nich - QuickView - je poskytován zdarma, ostatní se prodávají za poměrně vysoké
částky. QuickView je obdobou základních prohlížeček graficko-rastrových prostředí a nabízí
pouze základní operace s termovizními daty. Pro analýzu a vyhodnocování snímků zvěře stačí,
ovšem efektivně je možno zpracovávat pouze jednotlivé obrázky. Zpracování série snímků je
velmi nepraktické a zdlouhavé.

Aby bylo možno snímky zpracovávat v běžných prohlížečích a programech pro analýzu
obrazu, bylo je nutno konvertovat do nějakého z běžných obrazových formátů. Konverze do
formátu BMP byla provedena pomocí programu Researcher Pro ve firmě ENKI v Třeboni. Před
konverzí je nutno nastavit teplotní a další parametry obrazu. Ty byly nastaveny podle požadavku
jednotlivých hodnotitelů.

U sudých náletových řad byly navíc otočeny snímky o 180°, aby bylo možno všechny řady
procházet jedním směrem, neboť při snímkování se v každé řadě mění směr letu.

Celkem bylo zpracováno 3510 snímků, což reprezentuje objem 1,6 GB dat.

4.5 Experimenty s počítačovou analýzou termovizních záznamů a počítačová identifikace
počtu jelenů na farmách Slavětín a Nové Hrady

4.5.1 Analýza kvality snímků

Snímky jsou zatíženy dvěma základními vadami: rozostření (měnící se v průběhu snímané
řady) a vinětace a nekorigované přenosové vlastnosti objektivu.

Rozostření se nepodařilo korigovat, neboť běžné procedury zostřování snímku zároveň
zákonitě zvyšují šum pozadí a zanášejí do obrazu různé artefakty (viz Obr. 15 na str. 27). Taková
úprava obrazu pro počítačové zpracování by byla kontraproduktivní.

Vinětace a nerovnoměrný útlum objektivu způsobují, že se teplota zvěře v rámci jednoho
snímku podstatně mění. Přitom rozpoznávání zvěře je v prvních krocích analýzy snímku
založeno právě na měření teploty a určení, zda daný objekt vůbec náleží do teplotního rozmezí
ve kterém se zvěř vyskytuje. Teplotní posuny byly tak velké, že bylo nutno přistoupit ke korekci
optických vad. Z dvaceti sedmi snímků, na kterých bylo přibližně homogenní pozadí bez
nějakých objektů (zřejmě louka), byla získána průměrováním (ustředěním šumu) maska
celkových optických vad přenosové cesty objektiv-čip (viz Obr. 16 na str. 27).
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Obr. 15 Ukázka pokusu o korekci rozostření zostřením termovizního snímku 

Obr. 16 Maska celkových optických vad přenosové cesty
objektiv-čip.
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Vinětace a světlý půlměsíc jsou zapříčiněny objektivem, svislá "opona" pruhů je způsobena
zřejmě nerovnoměrným přenosem náboje v řádcích snímacího čipu, a tři tmavé a jedna světlá
skvrna vypadají na znečistění snímacího čipu.

Touto maskou byly korigovány originální snímky. Výsledek korekce je na Obr. 17. Korekci
nebylo možno uplatnit na 100%, neboť se tím zároveň v nejvíce korigovaných místech snižuje
dynamika a odstup signálu od šumu. Korekce byla provedena na všech snímcích. Koeficient
míry maskování byl posuzován individuálně u každého snímku, neboť se ukázalo, že maska je
také intenzitně a časově nelineární.

Obr. 17 Výsledek korekce - vlevo originál a vpravo korekce.

Nejlepším řešením by samozřejmě bylo mít originální data standardní kvality, kdy
geometrické a fotometrické vady jsou o řád nižší, než užitečný signál.

4.5.2 Metoda počítačové identifikace zvěře

Metoda počítačové identifikace navázala na postup shlukovací segmentace, založený na
identifikaci objektů podle jejich relativního jasu vzhledem k bezprostřednímu okolí, použitý při
řešení etapy I projektu.

Po mnoha experimentech a pokusech byl postup dále zdokonalen a propracován. Program
vyžaduje následující údaje:

• Tmin, Tmax - teplotní rozmezí v kterém bude vyhledávána zvěř,
• Pmin, Pmax - minimální a maximální plocha objektu, který je možno považovat za zvěř,
• velikost pixlu.
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Snímky obou lokalit byly zpracovány se stejným nastavením:

• Tmin:= 8,5 °C Tmax:= 13 °C
• Pmin:=  0,16 m2 Pmax:=  1,4 m2

Doba zpracování jednoho snímku závisí na obrazovém obsahu a počtu objektů a nepřekročila
1 vteřinu.

4.5.3 Komentář k dosaženým výsledkům

V klasifikovaných snímcích se objevují chyby, které lze začlenit zhruba do tří skupin.

V řadě snímků je tepelná emisivita okolí srovnatelná, nebo převyšuje emisivitu hledaných
objektů - zvěře. V extravilánu to nastává zvláště u stromových a keřových porostů. Ve velké
většině případů se s tím program dokázal vyrovnat a stromy a keře vyloučil z klasifikace (viz
Obr. 18 vlevo).

Existují však i snímky, kde ani člověk nedokáže rozhodnout, a spíše se jen domnívá, že daný
objekt je keř, nebo malý strom, a ne zvěř (viz Obr. 18 uprostřed). Minimalizace těchto chyb bude
možná vhodně zvoleným snímkovacím termínem, kdy emisivita stromů a keřů bude aspoň
přibližně srovnatelná s emisivitou ostatního pokryvu zemského povrchu.

To platí i pro identifikaci zvěře v lesním porostu (viz Obr. 18 vpravo). Přesto zde dokázal
program nalézt několik objektů, které se evidentně zdají být zvěří.

Obr. 18 Ukázkové snímky k diskusi o příčinách chyb při klasifikaci.

Ostrost objektů na snímku má přímý vliv na separovatelnost skupin zvířat, které jsou v těsném
dotyku. Díky rozostření snímků je program v některých případech nebyl schopen oddělit, a shluk
byl vyloučen jako příliš velký objekt (viz Obr. 18 vpravo a Obr. 19 vlevo). Náprava spočívá
v přiměřené, standardní ostrosti snímků.
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Obr. 19 Ukázkové snímky k diskusi o příčinách chyb při klasifikaci.

Třetí skupinou chyb počítačové klasifikace je nesprávné vyhodnocení předmětů a objektů
v intravilánu obcí jako zvěře. Jako příklad lze uvést: komíny, pouliční lampy, chodce, větší psy,
teplejší části budov a drobnějších staveb, automobily, motocykly. Ukázka těchto jevů je na Obr.
19 uprostřed a vpravo. Na Obr. 19 uprostřed se jedná o chybné vyhodnocení částí staveb jako
zvěře. Na Obr. 19 vpravo nelze rozpoznat co je označený objekt, zvěř ale asi ne, takže by to mělo
být vyloučeno z klasifikace.

Tuto třetí skupinu chyb v počítačovém vyhodnocení zvěře nebude možno v současné době
automatickým zpracováním bez zásahu člověka opravit. To je věc budoucnosti a spíše vzdálené.
Vyžadovalo by to úplnou počítačovou dekompozici scény a počítač by musel "porozumět" tomu,
co je na snímku zobrazeno. 

Řešení ale existuje. Počítačové zpracování termovizních dat může probíhat jako "asistovaná
klasifikace". Počítač bude operátorovi předkládat návrh vyhodnocení snímku. Operátor bude
návrhy počítače buď přijímat nebo upravovat. Tím bude zároveň zajištěn dohled a kontrola
činnosti programu. Program se z reakcí operátora bude adaptivně učit a vytvářet tak svoji
znalostní databázi pro dokonalejší klasifikaci snímku.

4.5.4 Identifikace počtu jelenů na farmách Slavětín a Nové Hrady

Pro sečtení celkového počtu jelenů na farmách bylo nejprve nutno vybrat vhodné snímky
v rámci letových řad a napříč řadami a odstranit podélně a příčně se překrývající části snímků.
Poté byly snímky zpracovány standardním postupem popsaným na str. 28. Počítačovou analýzou
byl na farmách identifikován tento počet jelenů:

Slavětín: 190 jelenů
Nové Hrady : 369 jelenů
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5 RV2. Zpráva o srovnání expertního a počítačového způsobu vyhodnocení termovizních
záznamů spárkaté zvěře v kontrolovaných objektech a výsledky odhadu jejích počtů

5.1 Vyhodnocení shody expertního a počítačového posouzení obrázků termovizního
snímání

Statistické vyhodnocení 1. etapy prokázalo, že lze do budoucna očekávat použitelnou shodu
mezi různými pozorovateli a že pro “ruční” zpracování termovizních videozáznamů není potřeba
žádné zvláštní softwarové vybavení. Protože byly termozáznamy v I. etapě pořízeny za zcela
odlišných podmínek (letové výšky 40 až 300 m) a jiným pracovním postupem (videozáznam),
považovali jsme za potřebné nejdříve vyhodnotit, zda optimistické závěry z 1. etapy mohou platit
i pro 2. etapu.

5.1.1 Popis zpracování termovizních snímků

Nejdříve byly vybrány snímky pro analýzu. Ze snímků zachycující obě farmy byl vybrán
každý 20. Snímek (n = 57 pro Slavětín a n = 48 pro Nové Hrady). Originální termovizní snímky
byly formátu IMG (formát radiometrických dat firmy FLIR) byly prohlíženy pomocí
freewarového programu QuickView firmy FLIR. Jednou z výhod tohoto programu je možnost
použití různých palet (barevné škály) a následná úprava teplotních rozsahů. K vyhodnocení bylo
získáno 11 posuzovatelů, bylo provedeno počítačové vyhodnocení (Stoklasa Tech, podrobně
popsáno v kap. 4.5) a provedli jsme také vyhodnocení programem NIS-Elements (komerčně
dodávaný softwarový balík určený pro počítačové analýzy obrazu, především mikroskopických
snímků), který byl již dříve zakoupen na VÚŽV pro zcela jiné využití. Všichni pozorovatelé
použili interaktivní ruční úpravu obrázků v programu QuickView (vybraná paleta následně
použita jako faktor při statistickém vyhodnocení). Pro použití NIS-Elements bylo s pomocí
pracovníka dodavatelské firmy vytvořeno makro, významně zrychlující vyhodnocování.

Popis funkce makra programu NIS-Elements

Vlivem všech technických nedostatků (rozostření, vinětace a optické vady objektivu) jsme
dospěli k závěru, že nemá smysl vytvořit makro, které by vše přečetlo automaticky. Byly proto
naprogramovány možnosti, kterými se interaktivně mohl řídit hodnotitel a postupovat dle svého
uvážení buď v automatickém nebo ručním režimu. Postup byl následující:

  - v programu NIS Elements byl otevřen obrázek ve formátu BMP, v šedé škále, 3 kanály RGB;
  - spuštěno vlastní Makro;
..- zadání počtu hodnocených obrázků;
  - výběr "Jak hodnotit" - možnost: Automaticky, proběhnou další kroky automatického režimu;
    možnost: "Zadna zver", automaticky zadán počet 0 a přechod na další obrázek;
    možnost: "Zadam pocet - Konec" - ruční zadání počtu a ukončení běhu makra, je zobrazen
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výsledek za dosud vyhodnocené obrázky;
    možnost: "Rucni analyzou", bez automatizované detekce zadá hodnotitel počet zvířat určený
zrakem (vhodné pro přehledné obrázky s malým počtem zvířat)

Automatický režim:
  - provedeno prahování bílé a vyčištění od drobných bodů vzniklých šumem;
  - zesílena lokální maxima bílé podle intenzity pro binární obraz;
  - definováno prahování pro binární obraz;
  - spuštěn editor binárního obrazu a v něm ohraničena akceptovaná plocha;
  - ukončen editor binárního obrazu - objeví se sloučené obrazy s označenými objekty, počet
objektů, hodnotitel posoudí, zda jsou to zvířata, zda jsou korektně započítána všechna zvířata,
počet odsouhlasí nebo opraví, případně se vrátí na výběr "Jak hodnotit".
  -jde-li o řadu obrázků, přechod na další obrázek v řadě

Výsledky se ukládají jako textový soubor.

5.1.2 Popis hodnocení shody pozorovatelů a počítačového hodnocení

Stejně jako v 1. etapě, pro jednotlivé snímky nebylo známo, kolik zvěře ten který záběr
skutečně zabírá. Proto jsme se i tentokráte rozhodli, že nebudeme provádět žádné přípravné
školení hodnotitelů a že požádáme zúčastněné hodnotitele, aby zpracovali soubor záznamu
“jakkoliv” a hodnotitelé nedostali až do úplného vyhodnocení žádnou informaci o výsledcích
ostatních hodnotitelů. Byli zároveň požádáni, aby své nálezy mezi sebou nekonsultovali. To bylo
do jisté míry zaručeno také tím, že hodnotitelé pocházeli ze dvou pracovišť (VÚŽV a ÚHUL).
Jeden z pozorovatelů (LB) kategorizoval obrázky na "Volno" (volný prostor bez stromů a bez
objektů, jako jsou krmelce apod.), "Les", když byly na obrázku skupiny stromů nebo souvislý
porost, "Krmelce", když byly na záběru krmelce na volném prostranství a "Krmelce a les", když
byly na záběru jak krmelce, tak les (ukázky typů prostředí na Obr. 20, str. 33). Typ prostředí byl
kategorizován jako jeden z možných faktorů, ovlivňujících výsledek.

Pro statistické vyhodnocení rozdílů v počtech zvěře, odhadnutých jednotlivými hodnotiteli
a dvěma počítačovými analýzami, byl použit obecný lineární smíšený model (GLMM, PROC
MIXED v SAS v. 9) pro opakovaná měření na stejné jednotce. (V našem případě různí
hodnotitelé posuzovali stejné termovizní záběry.) Závisle proměnnou byl odhadnutý počet zvěře,
pevnými efekty byli hodnotitelé (13 úrovní), pracoviště hodnotitelů (VÚŽV, ÚHUL, Stoklasa
Tech, NIS-Elements), použitá barevná škála (8 úrovní), způsob hodnocení (ručně a počítačově),
farmy (Slavětín a Nové Hrady), prostředí (Volno, Les, Krmelce, Krmelce a les). Statistický
model byl budován nejdříve s použitím všech pevných efektů a jejich interakcí první úrovně.
Efekty, které nebyly statisticky signifikantní, byly z modelu postupně vypouštěny. Z GLMM
modelu byla také vypočtena opakovatelnost odhadů. Na závěr byla vypočítána Spearmanova
korelace mezi hodnotiteli (PROC CORR, SAS).
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Obr. 20 Ukázka typu prostředí obrázku (vlevo v barevné škále, vpravo totéž v šedé škále): Volno
(nahoře), Les (uprostřed) a Krmelce a les (dole). Ukázka typu Krmelce není uvedena.
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5.1.3 Výsledek statistické analýzy

Z celkem 105 hodnocených obrázků z obou farem, nebyla žádná zvěř na 54 snímcích. Na
snímcích, na nichž není žádná zvěř, lze očekávat vysokou shodu mezi posuzovateli. Proto byly
spočítány dva GLMM modely, model se všemi snímky a model, u něhož jeden z pozorovatelů
(LB) nenašel žádný kus. V obou případech obsahoval výsledný GLMM pevné faktory farma
(úplný model F(1, 105) = 6,77, P = 0,011; model bez nul F(1, 105) = 6,74, P = 0,011), hodnotitel (úplný
model F(12, 1260) = 57,23, P < 0,0001, Obr. 21, str. 35; model bez nul F(12, 1206) = 55,54, P < 0,0001,
Obr. 22, str. 36), prostředí (úplný model F(3, 105) = 24,67, P < 0,0001; model bez nul F(3, 105) =
24,65, P < 0,0001) a interakci mezi hodnotiteli a prostředím (úplný model F(36, 1260) = 20,50, P <
0,0001; model bez nul F(36, 1206) = 19,43, P < 0,0001). Srovnáním snímků s úplnými daty a
s odebranými nulami ( Obr. 21 a Obr. 22, str. 35 a str. 36) ukazuje, že nulové počty na snímku
nijak podstatně výsledek srovnání neovlivnily. Velmi vyrovnané byly odhady ve volném
prostředí (Obr. 23, str 37), u krmelců (Obr. 24, str. 38) a v prostředí krmelců s lesem (Obr. 25,
str. 39). Zdánlivě největší variabilitu vykazoval odhad v lese (Obr. 26, str. 40). V tomto případě
však byl průměrný odhadovaný počet na snímku menší než jedna. Díky tomu rozdíl v odhadu
o jeden kus znamenal rozdíl o více než 100%. Tím se relativně zvýšil rozptyl, avšak neznamená
to žádnou skutečnou odlišnost od ostatních typů prostředí. (Výsledné grafy jsou uváděny jen pro
ty vztahy, které považujeme pro další diskusi za důležité.)

Opakovatelnost byla prakticky stoprocentní (úplný model: opakovatelnost = 0,979, model bez
nul: opakovatelnost = 0,979).

Spearmanova korelace ukázala velmi vysokou, statisticky vysoce průkaznou shodu (úplný
model Tabulka 3, str. 41, model bez nul Tabulka 4, str. 42)
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Obr. 21 Průměry nejmenších čtverců odhadu počtu jelení zvěře (± SE) jednotlivými hodnotiteli
a počítačovými postupy (zahrnuty všechny snímky). Seřazeno od největšího počtu k nejmenšímu.
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Obr. 22 Průměry nejmenších čtverců odhadu počtu jelení zvěře (± SE) jednotlivými hodnotiteli
a počítačovými postupy (snímky s nulovým počtem odebrány). Seřazeno od největšího počtu
k nejmenšímu.
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Obr. 23 Průměry nejmenších čtverců odhadu počtu jelení zvěře (± SE) jednotlivými hodnotiteli
a počítačovými postupy v prostředí Volno. Seřazeno od největšího počtu k nejmenšímu.
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Obr. 24 Průměry nejmenších čtverců odhadu počtu jelení zvěře (± SE) jednotlivými hodnotiteli
a počítačovými postupy (zahrnuty všechny snímky) v prostředí Krmelce. Seřazeno od největšího
počtu k nejmenšímu.
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Obr. 25 Průměry nejmenších čtverců odhadu počtu jelení zvěře (± SE) jednotlivými hodnotiteli
a počítačovými postupy (zahrnuty všechny snímky) v prostředí Krmelce a les. Seřazeno od
největšího počtu k nejmenšímu.

Výzkumný ústav živočišné výroby,  v.v.i.                                                                                               39
Přátelství 815, 104 00  Praha 10 - Uhříněves        www.vuzv.cz



Projekty Grantové služby LČR
Praktické ověření možnosti využití termovizního systému FLIR a zpracování termovizního záznamu pro zjišťování početního

stavu spárkaté zvěře z letadla

Obr. 26 Průměry nejmenších čtverců odhadu počtu jelení zvěře (± SE) jednotlivými hodnotiteli
a počítačovými postupy v prostředí Les. Seřazeno od největšího počtu k nejmenšímu.
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Tabulka 3. Korelace mezi hodnotiteli a počítačovým vyhodnocením s použitím všech
hodnocených snímků (n = 105, P < 0,0001)

* RK EK MM PM JP KT JD JF VK AD StoT NIS
LB 0,96 0,94 0,96 0,94 0,91 0,94 0,94 0,97 0,93 0,89 0,88 0,93
RK - 0,93 0,92 0,92 0,88 0,90 0,92 0,94 0,90 0,85 0,88 0,90
EK - - 0,94 0,94 0,91 0,95 0,96 0,96 0,93 0,89 0,88 0,95
MM - - - 0,93 0,92 0,97 0,97 0,97 0,95 0,92 0,86 0,96
PM - - - - 0,94 0,92 0,94 0,94 0,96 0,91 0,85 0,94
JP - - - - - 0,90 0,92 0,92 0,96 0,90 0,87 0,93
KT - - - - - - 0,98 0,96 0,93 0,92 0,85 0,95
JD - - - - - - - 0,96 0,95 0,90 0,85 0,98
JF - - - - - - - - 0,93 0,92 0,89 0,96
VK - - - - - - - - - 0,91 0,84 0,96
AD - - - - - - - - - - 0,86 0,92
StoT - - - - - - - - - - - 0,86

* Zkratky jmen hodnotitelů a použitých automatických systémů. Hodnotitelé: LB – Luděk
Bartoš, RK – Radim Kotrba, MM – Milena Mifkovičová, PM – Petra Mlčoušková, JP – Jan
Pluháček, KT – Kamil Turek, JD – Jaroslav Diviš, JF – Josef Fryml, VK – Vratislav Kšáda, AD
– Adam Dušek; Počítačové zpracování (šedě): StoT – Stoklasa Tech, NIS – NIS-Elements
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Tabulka 4. Korelace mezi hodnotiteli a počítačovým vyhodnocením s použitím hodnocených
snímků bez záběrů s nulovým výskytem jelení zvěře (n = 51, P < 0,0001)

* RK EK MM PM JP KT JD JF VK AD StoT NIS
LB 0,96 0,98 0,97 0,97 0,97 0,95 0,98 0,97 0,98 0,93 0,95 0,98
RK - 0,96 0,93 0,95 0,93 0,92 0,94 0,95 0,94 0,90 0,95 0,93
EK - - 0,97 0,98 0,97 0,96 0,98 0,98 0,98 0,93 0,97 0,98
MM - - - 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,93 0,97
PM - - - - 0,97 0,99 0,98 0,99 0,98 0,97 0,96 0,97
JP - - - - - 0,96 0,98 0,98 0,98 0,96 0,94 0,98
KT - - - - - - 0,98 0,98 0,97 0,96 0,93 0,95
JD - - - - - - - 0,99 0,99 0,95 0,94 0,98
JF - - - - - - - - 0,98 0,96 0,95 0,97
VK - - - - - - - - - 0,95 0,93 0,98
AD - - - - - - - - - - 0,93 0,93
StoT - - - - - - - - - - - 0,93

* Zkratky jmen hodnotitelů a použitých automatických systémů. Hodnotitelé: LB – Luděk
Bartoš, RK – Radim Kotrba, MM – Milena Mifkovičová, PM – Petra Mlčoušková, JP – Jan
Pluháček, KT – Kamil Turek, JD – Jaroslav Diviš, JF – Josef Fryml, VK – Vratislav Kšáda, AD
– Adam Dušek; Počítačové zpracování (šedě): StoT – Stoklasa Tech, NIS – NIS-Elements

5.1.4 Zhodnocení statistické analýzy

Výsledky nebyly ovlivněny pracovištěm hodnotitelů, použitou barevnou škálou (paletou), ani
způsobem hodnocení. Na rozdíl od 1. etapy, ve 2. etapě se odhady mezi hodnotiteli lišily. K tomu
je ovšem třeba zdůraznit, že hodnocení nepředcházelo žádné školení, které by hodnotitele
sesynchronizovalo. Hodnotitelé však postupovali konsistentně. O tomto závěru svědčí
neobyčejně vysoká opakovatelnost odhadů na stejných snímcích, která dosahuje prakticky
100 %, jak v úplných souborech, tak souborech s odebranými nulovými počty. Podobně vysoké
vztahy prokázal výpočet korelací, které dosahují neuvěřitelných čísel svědčících o praktické
shodě. Zdánlivě "nižší" korelační koeficienty mezi počítačovým odhadem Stoklasa Tech a
ostatními posuzovateli při výpočtu s úplným souborem naznačují, že tento počítačový postup
mohl načítat zvěř tam, kde ostatní hodnotili nulový počet. Je však nutné zdůraznit, že "nižší
koeficient", který se rovná téměř 0,9, znamená ve skutečnosti shodu, která se v biologických
datech vyskytuje jen zcela výjimečně. Z toho vyplývá, že když by byly k dispozici referenční
obrázky se známým počtem zvěře, vedlo by krátké zaškolení k naprosté synchronizaci
hodnotitelů a upřesněné kalibraci počítačového postupu. Důležitým závěrem proto je, že
podstatně rychlejší počítačové vyhodnocení může přinést výsledky srovnatelné s lidskými
hodnotiteli.
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5.2 Srovnání odhadu celkového počtu zvěře mezi hodnotiteli, počítačovým zpracováním a
skutečností

Nejdůležitější části řešení projektu, navazující na předchozí, bylo posoudit odhad počtů zvěře
podle termovizních záznamů se skutečnými počty ve vybraných objektech. K tomuto finálnímu
kroku přistoupilo celkem osm hodnotitelů (3 z VÚŽV a 5 z ÚHUL) a bylo spočteno nezávisle
na sobě dvěma počítačovými postupy (Stoklasa Tech a NIS-Elements). Nikdo z hodnotitelů
nebyl informován o skutečných počtech zvěře, které jsme dostali od majitelů farem. Výsledky
jsou uvedeny v Tabulce 5 na str. 44.
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Tabulka 5 Celkový odhad počtu kusů jelení zvěře na farmě Slavětín (skutečný počet 185) a na
farmě Nové Hrady (skutečný počet 615).

Hodnotitel

Slavětín Nové Hrady

odhad
procento

skutečnosti
odhad

procento
skutečnosti

Petr Janovský* 188 101,62 392 63,74

Ludmila Švecová* 218 117,84 363 59,02

Vratislav Kšáda* 221 119,46 548 89,11

Petra Mlčoušková** 197 106,49 432 70,24

Jan Bojko** 155 83,78 410 66,67

Josef Fryml** 184 99,46 361 58,70

Kamil Turek** 186 100,54 410 66,67

Jaroslav Diviš 164 88,65 394 64,07

Stoklasa Tech 190 102,70 369 60,00

NIS-Elements 233 125,95 554 90,08

* VÚŽV, ** ÚHUL

Z Tabulky 5 vyplývá, že vyhodnocením termovizních záběru došlo u farmy Slavětín prakticky
k přesnému odhadu počtů (odhadovaný počet vyjádřený jako průměrné procento ze skutečnosti
± SE: 104,65% ± 1,26). Na Nových Hradech, kde je součástí prostředí také les (viz Obr. 5 na
str. 18) byl odhad o něco nižší (68,83% ± 1,26).
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6 Diskuse a vyhodnocení projektu

1. Ověřili jsme technickou možnost termovizního snímkování z výšky 600 m, která umožňuje
noční přelety a u které si lze představit bezpečné snímkování v horském terénu. Z našich záběrů
je vidět, že zvěř nebyla přelety plašena, jak tomu bylo v první etapě při přeletech v nižší letové
výšce. (Pokud by se ověřilo, že jsou například v zimním období srovnatelné výsledky za denního
světla, bylo by možné termovizní snímání již od letové výšky 300 m, což by umožnilo detailnější
analýzu zachycené zvěře.)

2. V první i druhé etapě jsme prokázali vysokou shodu při vyhodnocování termovizních
záběrů a snímků jak mezi hodnotiteli, tak mezi počítačovým a ručním vyhodnocením.

3. Bohužel, při řešení ani první, ani druhé etapy jsme se nevyhnuli poměrně důležitým
technickým problémům. Ze zkušenosti jiných autorů víme, že i při bezporuchovém technickém
vybavení bývá hlavní problém využití této metody při sčítání zvěře vystihnout optimální
podmínky pro termovizní snímání (Daniels 2006). Výhodné je zejména použití termovizního
zařízení pro sledování aktivity živočichů v noci (Hristov et al, 2008), kdy by měl rozdíl teploty
prostředí a povrchu zvířete být nejvyšší. Jak uvedeno, našli jsme cestu, jak tuto základní
podmínku splnit. Protože jsou však optimální podmínky pro termovizní měření závislé ještě na
celé řadě dalších faktorů, je někdy obtížné přebírat zkušenosti získané na jiných lokalitách a je
nutné je prověřit vlastními silami. Na to však nebyl dostatečný prostor. Při řešení projektu jsme
také naráželi na nedostatek základních informací, které by mohly podstatněji ovlivnit
rozhodování při odhadu optimální doby a nejsou k dispozici ani ve vědecké literatuře.
Kupříkladu bylo studováno a popsáno, že je srnčí a jelení zvěř schopna omezit metabolismus a
snížit periferní tělesnou teplotu při odpočinku v době vrcholné zimy (Weiner 1977; Arnold et
al. 2004), avšak nevíme, jak je to s vyzařováním tepla v průběhu celé sezóny a jaké jsou rozdíly
v emisích tepla mezi klidovým a aktivním stavem u dalších druhů zvěře, případně srovnatelných
druhů zvířat (McCafferty 2007) apod. Prověřování těchto potřebných základních podmínek
ovšem bylo daleko nad rámec řešení tohoto projektu.

4. Pro technické problémy se v druhé etapě nepodařilo uskutečnit hodnotitelné cílové snímání
naplánované na listopad. Tato preference vycházela z práce Arnolda et al. (2004), kteří popsali,
že nejvyšší únik tepla od jelení zvěře je v období línání při nástupu zimy. Při vhodných
klimatických podmínkách (nízké teploty vzduchu a vyšší vzdušná vlhkost) by mohlo být toto
období pro termovizní snímkování nejvhodnější. Rozdíl v odhadu počtů zvěře na farmách ve
Slavětíně a na Nových Hradech zjevně způsobuje lesní porost. Zásadním, nutno ale přiznat, že
nečekaným problémem při ověřování bylo, že koruny stromů na Nových Hradech vyzařovaly
především ve finálním snímkování v dubnu i na konci noci tolik tepla, že nebyla šance rozeznat
většinu zvěře, která se pod stromy vyskytovala. Jak se teprve v poslední době ukazuje, příčinou
zřejmě bylo, že sama vegetace jako živý organismus může produkovat tepelné záření a to i
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v noci, bez uvolnění naakumulovaného radiačního záření ze dne (např. Barthlott et al. 2009).
Listí stromů při růstu je dokonce schopno emitovat tepelné záření, které je vyšší než teplota
vzduchu (Leuzinger & Korner 2007). Původní předpoklad, že kromě listopadu bude další vhodné
období pro termovizní snímání jarní fáze línání zvěře (duben), je třeba ve světle současných
znalostí a zkušeností zkorigovat. V případě aplikace metody je proto nutné soustředit se
především na podzimní termín.

5. Odhad počtu zvěře na 100% u farmy bez vyšší vegetace a téměř 70% u farmy s částečným
zalesněním by byl vynikající, pokud by byl standardně dosažitelný i v provozních podmínkách.
Hlavní problém při praktickém použití v terénu lze ale očekávat všude tam, kde tvoří les
souvislejší plochu. Z uvedeného je zřejmé, že ještě pořád zůstává příliš mnoho nezodpovězených
otázek k vyslovení jednoznačného závěru o použitelnosti odhadu počtů zvěře leteckým
termovizním snímkováním. V Tabulce 6. Která začíná na str. 47, je proto uvedený souhrn
doporučení pro případ, že by se zadavatel rozhodl využít metodu za stávajících podmínek.
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Tabulka 6 Doporučení a komentář k praktickému použití odhadu zvěře termovizním
snímkováním

Kategorie Doporučení Komentář

Termovizní
kamera

Rozlišení 640 x 480 bodů (a
více) + teleobjektiv (je
ohlášen nový model kamery
s rozlišením 1280x 980
bodů)

Pořízení vlastní kamery by zásadním
způsobem vyřešilo podstatnou část
technických problémů.

Letová výška 600 m

Za předpokladu, že by bylo dosaženo
srovnatelných výsledků za denního
světla a snímkovaný terén nebyl rušen
turistikou, zimními sporty apod., mohlo
by se při letech za světla snímat
z 300 m.

Vyhodnocení
snímků

Použít ruční nebo počítačové
vyhodnocení

Roční doba
vhodná pro
snímkování

Pozdní podzim, začátek
zimy

Doporučení není podepřeno vlastní
zkušeností. Z literatury však víme, že
v našich podmínkách je teplota prostředí
nejnižší v prosinci a lednu, zatímco
sezónně nejnižší tělesnou teplotu má
jelení zvěř až v únoru. Nejvyšší emise
tepla vykazuje jelení zvěř v době línání
před nástupem zimy (Arnold et al.
2004).

Denní doba pro
snímkování

Před rozbřeskem

Nemáme dost vlastních zkušeností,
avšak podporují to literární údaje (např.:
McCafferty 2007; Hristov et al. 2008).
Je to také doba, kdy zvěř obecně
vychází na otevřená prostranství,
v přírodě je největší klid a je nízká
pravděpodobnost výskytu psů,
hospodářských zvířat, lidí apod.
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Kategorie Doporučení Komentář

Identifikace
druhu zvěře,
pohlaví a
věkové
kategorie

Dokud se nevyzkouší
zařízení při vyřešení všech
technických problémů
s funkcí kamery, nemůžeme
vyloučit, že by mohlo být
možné zjistit
z termozáznamu

V případě neúspěchu plně funkčního
zařízení, nebo při přetrvávání
technických problémů, bylo by možné
doplnit informací z pozemního
pozorování a korigovat nasbíraná
souhrnná data.Odhad zvěře

v lesních
porostech

Zatím nemůžeme odpovědně
ani vyloučit, ani potvrdit

Výzkumný ústav živočišné výroby,  v.v.i.                                                                                               48
Přátelství 815, 104 00  Praha 10 - Uhříněves        www.vuzv.cz



Projekty Grantové služby LČR
Praktické ověření možnosti využití termovizního systému FLIR a zpracování termovizního záznamu pro zjišťování početního

stavu spárkaté zvěře z letadla

Seznam použité literatury

Arnold, W., Ruf, T., Reimoser, S., Tataruch, F., Onderscheka, K. & Schober, F. (2004):
Nocturnal hypometabolism as an overwintering strategy of red deer (Cervus elaphus).
Amer. J. Physiol. Regulat. Integrat. Comp. Physiol. 286: R174-R181.

Barthlott, W., Szarzynski, J., Vlek, P., Lobin, W. & Korotkova, N. (2009): A torch in the rain
forest: thermogenesis of the Titan arum (Amorphophallus titanum). Plant Biol. 11: 499-
505.

Bartoš, L., Kotrba, R., Pluháček, J. & Dušek, A. (2005): Sčítání zvěře termovizní metodou-
srovnávací studie publikovaných zkušeností (Rešeršní studie pro LČR). Praha.

Daniels, M. J. (2006): Estimating red deer Cervus elaphus populations: an analysis of
variation and cost-effectiveness of counting methods. Mammal Rev. 36: 235-247.

Hristov, N. I., Betke, M. & Kunz, T. H. (2008): Applications of Thermal Infrared Imaging for
Research in Aeroecology. Integr. Comp. Biol. 48: 50-59.

Kotrba, R. & Bartoš, L. (2005): Řízení myslivosti a chovu spárkaté zvěře v Evropě (I.). Svět
Myslivosti 4: 4-9.

Leuzinger, S. & Korner, C. (2007): Tree species diversity affects canopy leaf temperatures in
a mature temperate forest. Agric. For. Meteorol. 146: 29-37.

McCafferty, D. J. (2007): The value of infrared thermography for research on mammals:
previous applications and future directions. Mammal Rev. 37: 207-223.

Simeon, D. & Houard, T. (1987): Method de recensement hivernal par helicoptere du cerf
elaph (Cervus elaphus) en zone de montagne. Gibier Faune Sauvage, Game Wildl. 4: 377-
390.

Trenkel, V. M., Buckland, S. T., McClean, C. & Elston, D. A. (1997): Evaluation of aerial
line transect methodology for estimating red deer (Cervus elaphus) abundance in Scotland.
J. Environm. Manage. 50: 39-50.

Weiner, J. (1977): Energy metabolism of the roe deer. Acta Theriol. 22: 3-24.

Výzkumný ústav živočišné výroby,  v.v.i.                                                                                               49
Přátelství 815, 104 00  Praha 10 - Uhříněves        www.vuzv.cz


	Souhrn projektu
	Autorský kolektiv
	Doba řešení
	Cíl projektu
	Výsledky řešení
	1 Úvod
	Poděkování
	2 První etapa
	2.2 Průběh řešení projektu
	2.3 Letecké termovizní snímání

	3 RV1. Zpráva o srovnání počítačového a expertního způsobu vyhodnocení termovizníchzáznamů spárkaté zvěře v kontrolovaných objektech
	3.1 Vyhodnocení shody expertního posouzení videozáznamu termovizního snímání
	3.2 Experimenty s počítačovou analýzou termovizních záznamů s cílem identifikovatspárkatou zvěř
	3.3 Diskuse k první etapě
	3.4 Návrh dalšího postupu v druhé etapě

	4 Druhá etapa
	4.1 Úvod
	4.2 Průběh řešení projektu
	4.3 Organizace a zajištění termovizního snímkování jelenů na farmách Slavětín a NovéHrady
	4.4 Úprava podkladů a předzpracování termovizních snímků pro vizuální analýzu
	4.5 Experimenty s počítačovou analýzou termovizních záznamů a počítačová identifikacepočtu jelenů na farmách Slavětín a Nové Hrady

	5 RV2. Zpráva o srovnání expertního a počítačového způsobu vyhodnocení termovizníchzáznamů spárkaté zvěře v kontrolovaných objektech a výsledky odhadu jejích počtů
	5.1 Vyhodnocení shody expertního a počítačového posouzení obrázků termovizníhosnímání
	5.2 Srovnání odhadu celkového počtu zvěře mezi hodnotiteli, počítačovým zpracováním askutečností

	6 Diskuse a vyhodnocení projektu
	Tabulka 6 Doporučení a komentář k praktickému použití odhadu zvěře termoviznímsnímkováním

	Seznam použité literatury

