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Rychlý přehled: aktuální stav kosmické komponenty (11/2019)
Kosmický segment

- Sentinel 1A, 1B – na oběžné dráze, snímky k dispozici v DataHubu

- Sentinel 2A, 2B – na oběžné dráze, snímky k dispozici v DataHubu
- (nově dostupný i produkt L2A)

- Sentinel 3A, 3B – na oběžné dráze, snímky k dispozici v DataHubu

- Sentinel 5P – na oběžné dráze, příprava na plný provoz

- Ostatní Sentinely (4A, 4B, 5A, 5B, 6A) – v přípravě

- Přispěvatelské mise – v provozu (data především pro základní služby)

Pozemní segment

- Sentinel DataHub (Open Access Hub) – v provozu – probíhá distribuce dat 

- Data WareHouse – v provozu – obsahuje data přispěvatelských misí, 

- Národní iniciativy ČS ESA – v iniciaci / v provozu

- Další integrace zdrojů EO dat na EU úrovni – v přípravě

Zdroj obrázků: ESA



Pozemní segment EO – budoucí směřování Evropy (společná vize) 

Zdroj obrázků: EK



Centrální datový sklad dat Sentinel

Zdroj: ESAStatistika: 6. 11. 2019



Spolupracující pozemní segment Sentinel (CollGS) v ČR

- Mirror site, širokopásmové připojení, škálovatelnost, API přístup, 
velkoobjemové zpracování dat, centrální zdroj dat pro aplikace v ČR

- Garant: Ministerstvo dopravy

- Provozovatel: CESNET

- Data od r. 2014 (S1A), kontinuálně do současnosti (všechna data na 
plotnách)



collgs.czechspaceportal.cz



Jde o rozestavěnou dálnici D3 u Horusic pod Veselí nad Lužnicí. První snímek je ze stavby ze 17. 3. 2016, kde jsou vidět zemní práce (na RGB to 
vypadá jako široká prašná cesta). V kombinaci pásem pro detekci vegetace, která je výrazně kontrastnější a kde je vidět široký pás bez 
vegetace - pás budoucích silnic (žlutá barva). Plochy bez vegetace jsou i stavby v Horusicích a také některá pole – snímek pochází z března.
Druhý časový horizont (vpravo) je 15. 3. 2018, kde už je silnice postavená, což je vidět na obou snímcích, RGB i veg. Na veg. zároveň vidět i 
rozdílný přístup k polím -- jsou oseté úplně jiné plochy. 

Use case: dokumentace stavu a využití území (stavba D3 u Horusic u Veselý nad Lužnicí)

17. 3. 2016

15. 3. 2018
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Rychlý přehled CollGS CZ

• Webové rozhraní
• GUI ESA App
• Image server App (Sentinel 2)

• API
• Definice vlastního přístupu

• Webová služba

Dostupnost dat Zdroje

4 / ~ 17 800 CPU

10 Gbps

cca 60 TB 
(jen ČR a okolí)

cca 10 TB 
buffer pro WebApp

Objem dat v CollGS CZ

Download / in-site
computing (acadm.)



http://collgs.czechspaceportal.cz



Nová webová aplikace pro snadný přístup k datům Sentinel 2



Index pro sledování „výskytu vegetace a holých ploch“

Sledování 
suchých oblastí



Detekce změn

Vizuální porovnání 
dvou „vrstev“



Maska území dle hodnoty sledovaného indexu



Index sledování vlhkosti půdy (NDMI)

„Index pro snadnou identifikaci zástavby“



Co můžete a co už nemusíte

Můžete

- mít daleko snadnější 
náhled na data + 
jednoduchou analytiku 
přes webové rozhraní

- si přes webovou službu 
data načíst do ArcGIS a 
QGIS.

Nemusíte

- Stahovat jednotlivé 
snímky, pokud chcete 
rychlý náhled či 
jednoduchou analýzu

- Předem postahovat a 
poukládat velké množství 
dat, které možná ani 
nebudete potřebovat



Služby nad daty Sentinel
Ondřej 
Šváb 2013



Nové mise Sentinel –> rozšíření rodiny + nová generace

Připravováno 6 nových misí Sentinel (HPCMs)
• Antropoghenic CO2 Monitoring Mission (CO2M)
• Land Surface Temperature Mission (LSTM)
• Copernicus Imaging Microwave Radiometer (CIMR)
• Polar Ice and Snow Topographic Mission (PICE)
• Copernicus Hyperspectral Imaging Mission (CHMIE)
• L-band SAR mission (ROSE-L)



Nové programy ESA od r. 2020

FutureEO-1

- Nástupce stávajícího EOEP; páteřní program EO v ESA, nové koncepty, 
vědecké mise, tech.předvývoj, pozemní segment, aplikace.

Copernicus Space Component – 4

- Rozšíření rodiny družic Sentinel + nová generace stávajících Sentinelů.

EarthWatch – elementy rámce programu

- InCubed+: pokračování stávajícího InCubed, rozvoj technologií a aplikací v 
EO, otevřená výzva, projekty podávané od spodu, kofinancování.

- Altius, fáze E – mise pro sledování ozonu, pokročilá fáze.

- THRUTS – nová mise pro sledování indikátorů klimatické změny, data k 
cal/val stávajících misí, řádově vyšší přesnost, než stávající mise.

- Rozvojová pomoc (GDA) – bývalý EOEP/VAE, spolupráce se Světovou bankou 
a dalšími partnery, aplikace pro management a sledování jevů v rozvojovém 
světě.



collgs.czechspaceportal.cz

Take homes

- v ČR existuje rychlý a snadný přístup k datům Sentinel
- Webová služba
- Webové rozhraní
- API



Děkuji za pozornost!
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