
44

VTEI/ 2022/ 1

Mezinárodní komise IAHS 
pro dálkový průzkum Země
Mezinárodní komise pro dálkový průzkum Země (International Commission on 
Remote Sensing, ICRS) coby jedna ze současných deseti vědeckých komisí figu-
rujících pod hlavičkou Mezinárodní asociace hydrologických věd (International 
Association of Hydrological Sciences, IAHS; [1]) logicky vznikla jako odpověď 
na dostupnost prostorových dat souvisejících s  vypuštěním prvních družic 
v 70. letech 20. století, jež měly za úkol pozorovat krajinnou sféru Země z vesmíru, 
a poskytovat tak zcela nový pohled, v němž hrál hlavní roli prostorový rozsah sle-
dovaného území. V podstatě již od těchto počátků hydrologové spatřovali v tako-
vých datech velký potenciál, neboť jim umožňovala zpřesňovat jejich představu 
o hydrologickém cyklu včetně jeho komponent, z nichž některé se dosud na povr-
chu Země jinak měří z nejrůznějších důvodů velmi obtížně. Navíc to umocňuje 
fakt, že pozemní pozorování pravděpodobně nikdy neposkytne pro jeden časový 
okamžik tak komplexní vhled do probíhajícího procesu z hlediska zachyceného 
velkého území. Velmi často jsou začátky využívání produktů dálkového průzkumu 
Země (DPZ) v hydrologii a vodním hospodářství spojovány se získáváním infor-
mací o kryosféře, což by jinak ani nebylo možné, pokud bychom byli závislí pouze 
na pozorování pozemním, které  – je-li v  těchto krajinách vůbec někde v  pro-
vozu – je zákonitě zatíženo celou řadou chyb a nejistot, a někdy dokonce pravi-
delnými výpadky v sezonách takovému pozorování nepřejících. Není tedy divu, 
že o potřebě vzniku předchůdce ICRS se vážně hovoří již od přelomu 70. a 80. let 
20. století, kdy hlavně hydrologové zkoumající zasněžené a zaledněné oblasti volají 
po potřebě využití dat DPZ. Jako příklad uveďme tehdejší perspektivu sesterské 
Mezinárodní komise pro hydrologii sněhu a  ledu (International Commission on 
Snow and Ice Hydrology, ICSIH), jež se týkala velkoměřítkových studií o  sněhu 
a stavěla právě na potenciálu produktů DPZ (viz článek [2], jehož autor byl i prezi-
dentem ICRS). Stejně tak se o využívání produktů DPZ v rámci ICSIH zmiňuje retro-
spektivní článek [3], obecněji v rámci potřeb celé IAHS pak [4].

Příspěvek, který vznikl u  příležitosti oslav 90. výročí IAHS, přesněji datuje 
počátky ICRS do roku 1979, kdy se v australské Canbeře konalo 17. valné shro-
máždění Mezinárodní unie geodetické a  geofyzikální (International Union of 
Geodesy and Geophysics, IUGG), jejíž součástí je právě IAHS. Tehdy byl usta-
ven výbor, který poprvé zasedal v  roce 1981 v Denveru ve státě Colorado  [5]. 
V  dubnu roku 1983 proběhlo Sympozium o  aplikacích dálkového průzkumu 
Země a datových přenosů v hydrologii. Vše se odehrálo v německém Hamburku 
v rámci tehdy již 18. valného shromáždění IUGG. Jedním z výstupů tohoto sym-
pozia byla kniha [6], v jejímž úvodníku se již hovoří o skutečnosti, že sympozium 
bylo organizováno Mezinárodní komisí pro dálkový průzkum Země a  datové 
přenosy (International Commission on Remote Sensing and Data Transmission, 
ICRSDT), tedy právě předchůdcem dnešní ICRS. Samotní představitelé ICRS 
však uznávají jako první samostatné setkání komise až Mezinárodní workshop 
aplikací vesmírných technologií v  hydrologii, který se uskutečnil v  Cocoa 
Beach ve státě Florida v  srpnu 1985 [7] a  jehož výstupem byla publikace [8]. 
Z názvu ICRSDT lze odvodit, jak důležitý byl tehdy pro hydrology datový trans-
fer nezbytný v oblasti operativní hydrologie. Dokonce již první setkání ICRSDT 
proběhla za přítomnosti představitelů Světové meteorologické organizace 
(World Meteorological Organization, WMO) a jiných organizací spadajících do 
systému OSN (např. UNESCO). Tento fakt svědčí o předpokladu hydrologů, že 
právě produkty DPZ (nejen radary, ale i družice) pomohou zlepšit hydrologické 
předpovědi díky precizované představě o prostorové diferenciaci krajiny tvořící 
povodí. To mělo za následek další vývoj softwarového vybavení mikropočítačů 
pro zpracování takových dat (např. geografických informačních systémů, GIS) 
a rovněž tak vývoj i adaptaci hydrologických modelů, jak dobře odhadl Askew 
z WMO [9] (viz též příspěvek [10], jehož autoři rozvíjejí své myšlenky v knize [11]).

Než se uskutečnilo druhé samostatné setkání ICRS, uběhlo dlouhých 15 let. 
Jak úvodník publikace [7] popisuje, neznamenalo to ale, že by členové a pří-
vrženci ICRS nebyli v tomto období činní. Naopak bylo zorganizováno několik 
společných sympozií (tj. s dalšími komisemi IAHS) v  rámci shromáždění IUGG 
a  také vědeckých shromáždění IAHS, která se za normálních okolností konají 
zpravidla dva roky po shromážděních IUGG. Rozhodně nemá smysl zde vyjme-
novávat všechna tato setkání. Mnohem rozumnější je zájemce o hlubší studium 
odkázat rovnou na webové stránky, odkud lze stahovat jednotlivé příspěvky 
zveřejněné v  tzv. „červených knihách“ IAHS, mimochodem velice bohatých 
na detailní informace [12]. Jako příklad tu uveďme alespoň knihu vycházející 
z Mezinárodního sympozia o integrovaných metodách v hydrologii povodí, jež 
se uskutečnilo v britském Birminghamu v červnu 1999, kde se právě odehrávalo 
22. valné shromáždění IUGG. Tato společná sympozia jen zdůrazňují význam 
přesahů aplikací DPZ do nejrůznějších oblastí hydrologie, ale i  vodního hos-
podářství. Příspěvek [5] rovněž uvádí, že v roce 1998 došlo k transformaci ICRS, 
která, soudě alespoň dle změny názvu, v té době patrně ztrácí zájem o datové 
přenosy, jelikož ty se stávají předmětem zájmu jiných expertních skupin.

Třetí setkání ICRS, a to i tentokrát se statutem sympozia se zaměřením na 
DPZ v hydrologii, se odehrálo v Jackson Hole ve státě Wyoming na konci září 
2010 [13]. Mezitím však byla vytipována řada problémů, jež si vynutily samo-
statné mezinárodní konference či opět sympozia zařazená do programu 
shromáždění IUGG, nebo vědeckých shromáždění IAHS. Do popředí zájmu 
se tak posunuly aplikace GIS v  hydrologii pro účely předpovědí povodní, 
simulace odtoku, (integrovaného) vodního hospodářství a  modelování 
životního prostředí [14, 15]. Ruku v  ruce s  posledním jmenovaným postou-
pilo na přední příčky také detekování změn prostřednictvím dat DPZ, a  to 
jak v  hydrologickém pojetí, tak obecně s  ohledem na veškeré složky život-
ního prostředí a  na potřeby lidské společnosti [14–16]. Na těchto setkáních 
ne zcela poprvé předvedli své dovednosti také hydrogeologové, kteří se 
sdružují pod hlavičkou Mezinárodní asociace hydrogeologů (International 
Association of Hydrogeologists, IAH), jež je samostatným tělesem vedle 
IAHS, přestože netvoří IUGG. Hydrogeologové mimochodem rovněž zdů-
raznili význam hydroinformatiky pro celou hydrologii, tedy i pro zpracování 
dat DPZ. Hydroinformatika se do hydrologie dostávala postupně prostřed-
nictvím hydrauliky, což vyústilo ve vznik Spojeného výboru pro hydroinfor-
matiku v  Cardiffu v  červenci 2002 [17]. Samotné sympozium ICRS v  Jackson 
Hole pak naznačilo pokračování odhadů následujících hydrologických para-
metrů pomocí DPZ: vlhkost půdy, evapotranspirace, povrchová teplota, roz-
prostření a charakteristiky vegetace (též kulturních plodin a invazních druhů) 
a vlastnosti sněhové pokrývky. Pro tyto účely bylo zdůrazněno kombinované 
využití přístrojů připevněných na satelitech a  letadlech. Dále bylo zjištěno, 
že zmíněné hydrologické parametry lze dobře získat, pokud se k tomu navíc 
využijí lidarové snímky pořízené z  letadel a  ze země. V neposlední řadě byl 
zmíněn pokrok v pochopení a v modelování hydrologického cyklu s přícho-
dem měření toků povrchové energetické bilance scintilometry a eddy kova-
riančními systémy [13].

Současná ICRS (aktuálně úřadující představitele uvádí [18]) má dvě sekce – 
jednu pro DPZ a druhou pro GIS [5]. Odborníci obou sekcí poprvé spojili svá 
sympozia a konference, které byly původně zaměřené buď více na DPZ, nebo 
na GIS, do jedné události v roce 2014 v Guangzhou v Číně. Účelem této sloučené 
akce, nebo jinak řečeno dvou akcí konaných na jednom místě, bylo přezkou-
mat a informovat o pokroku v technologiích GIS a DPZ i jejich využití v hydro-
logii, vodním hospodářství a životním prostředí a dále sdílet zkušenosti vědců, 
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inženýrů, nevládních organizací a  tvůrců politik na celém světě v  oblastech 
meteorologie, hydrologie, vodního hospodářství, životního prostředí, předpo-
vědi povodní a jejich řízení, GIS a DPZ [19].

Zatím poslední samostatné sympozium s  názvem „DPZ a  hydrologie“ 
(Remote Sensing and Hydrology Symposium, RSHS) bylo zorganizováno ve špa-
nělské Cordobě v květnu 2018. Zde byl zdůrazněn potenciál zisku již poměrně 
dlouhých časových řad pomocí DPZ. K  dosažení tohoto cíle je ovšem třeba 
počítat se slučováním dat pocházejících z různých přístrojů s různou přesností, 
a to i z těch umístěných na zemském povrchu. Sympozium bylo rozděleno do 
několika tematických oblastí: 

1. současné a budoucí mise pro pozorování vodního cyklu, 

2. pozorování složek vodního cyklu, 

3. nálezy a datové produkty pozorování Země spjaté s vodním cyklem, 

4. aplikace dat DPZ ve vodním hospodářství, 

5. řízení závlah kulturních plodin prostřednictvím DPZ, 

6. vyhodnocení kvality vody a půdního pokryvu z dat DPZ. 

V průběhu celého sympozia byl kladen důraz na integrované vodní hospo-
dářství a  management povodí s  uvážením možných změn prostředí [20]. Do 
budoucna je potřeba počítat s tím, že se bude zvětšovat především prostorové 
rozlišení produktů DPZ, čehož lze s  výhodou využít i  v  hydrologii. Má-li však 
být konečná informace získaná z dat relevantní, je nutné na tato data adapto-
vat zažité přístupy a metody a zároveň si být vědom faktu, že delší časové řady 
sestavené z produktů DPZ mohou být v jednotlivých úsecích zatíženy různou 
nejistotou.

Již nyní se můžeme těšit na představení dalších aktivit a výstupů odborníků 
hlásících se k ICRS. Jsou např. připravována další sympozia pro 11. vědecké shro-
máždění IAHS, jež má proběhnout na přelomu května a června 2022 ve fran-
couzském Montpellieru a zároveň se během něj oslaví již 100 let existence IAHS 
(srov. např. s [4]). Dosavadní program prokazuje, že zájem světových hydrologů 
o technologie a metody DPZ neutuchá [21]. Autor tohoto informativního článku 
tedy pevně doufá, že čeští hydrologové či vodohospodáři pozadu nezůstanou, 
a  bude rovněž velmi rád, pokud tento příspěvek zaujme i  ty, kteří doposud 
o činnostech ICRS nevěděli.
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