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Abstrakt 
 

Práce zjišťuje, využití dálkového průzkumu Země a satelitních snímku Landsat při 

revitalizačních, rekultivačních a renaturalizačních procesech. Oblastí zájmu případové 

studie je Sokolovská výsypka. Která je typická dlouhodobou povrchovou těžbou, a tudíž 

je tato oblast dokonalým vzorem revitalizačních procesů. Porovnává satelitní snímky 

z programu Landsat v daných obdobích. Snímky jsou vybrány tak, aby nebyly 

znehodnoceny vlivem počasí. Z těchto snímku jsou vyhodnoceny základní vegetační 

indexy (NDVI, EVI, SAVI a MSAVI). Srovnávají se dvě oblasti s odlišným typem 

revitalizace (přirozená a řízená). Předpokládaný výsledek, který odpovídá terénním 

známým údajům, dokazuje hodnotnost DPZ (dálkového průzkumu Země). Z výsledků bylo 
zjištěno, že přirozená obnova je druhově o něco rozmanitější a v průběhu let stoupá 

plynuleji. Obnova řízená je více homogenní a má rychlejší postup.  Snímky jsou 
zpracovány za pomocí programu ArcGIS a následně vyhodnoceny v programu MATLAB 
a statisticky vyhodnoceny. 
 
Klíčová slova: Landsat, mapování vegetace, dálkový průzkum Země, vegetační indexy, 

NDVI, NDMI, EVI, SAVI, GIS, satelitní snímky  



 

  

Abstract 
 

This thesis focuses on the use of remote sensing imagery and satellite image 
Landsat in the research of land during the revitalization, re-cultivation, and re-
naturalization process.  The area of the case study is the Sokolov dump. The dump is a 
typical long-term surface mining area and is a perfect model for the revitalization 
process.  The thesis compares satellite imagery from the LandSat company during a period 
of time.  The pictures are selected so that the land is not obscured by weather patterns and 
cloud cover.  These pictures allow the evaluation of the Vegetation Index (NDVI, EVI, 
SAVI and MSAVI).  Two areas are compared with different types of revitalization. The 
first is the natural process and the second is a controlled environment.  The expected results 
should show that that the terrain data from the remote sensing images correspond to the 
actual land survey.  The images are processed using ArcGIS and then evaluated in MatLab. 

 
Key words: Landsat, vegetation mapping, remote sensing, vegetation indices, NDVI, 
NDMI, EVI, SAVI, GIS, satelite image  
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Úvod 
 

V dnešní době se již bez moderních průzkumných metod neobejdeme. Proto je tato 
práce zaměřená na využití družicových dat programu Landsat a celkově Dálkového 
průzkumu Země, který nám pomáhá rychleji a efektivněji rozluštit jakékoliv jevy a změny 

v krajinném pokryvu v dlouhodobém hledisku. Důležitým faktorem je také to, že tato 

technologie umožňuje zkoumání téměř bez fyzického kontaktu. V případě posuzování 

funkčnosti z koncipované krajiny je vhodné, používat scény ideálně ve stejném dni 

vegetačního období pro několik různých let a vytvořit středně hodnotné rastry teploty a 
vlhkosti které se dále zpracovávají.(Campbell 2002) Využití těchto moderních metod 
budeme zkoumat na konkrétním případu, a to na hnědouhelných výsypkách 

Podkrušnohorské pánve v oblasti Sokolovska. Tuto oblast jsme vybrali, protože je zde 

viditelně velký rozdíl v krajinném pokryvu z důvodů dlouhodobé těžby, a tedy výskytu 

rozlehlých výsypek. V této oblasti probíhalo rýžování cínu už před tisíci lety. Sokolovsko 
poskytuje obrovské plochy pro zkoumaní revitalizačních systémů, které budeme zjišťovat 

na základě vyhodnocování vegetačních indexů. Samotná Sokolovská uhelna má zájem a 

snahu o revitalizaci a rekultivaci krajiny v dlouhodobém měřítku. Bližší pochopení a 

prozkoumaní této problematiky nám může pomoci pochopit změny v krajině a také urychlit 

proces revitalizace, popř. rekultivace.  
Senzory na družicích Landsat sbírají obrazy zemského povrchu téměř 40 let. 

Tyto obrázky byly neocenitelné pro odhalení změn půdního krytu a využití půdy. 

Ačkoli byly zpočátku koncipovány primárně jako snímače generující obrazy i tyto 

časné snímače byly radiometricky kalibrovaná a spektrálně charakterizovány před 

spuštěním a začleněním některých funkcí. Nedávné studie se začaly zaměřovat na 

sledování parametrů zemského povrchu během významných časových období, 

pozornost byla zaměřena na přinášení dat ze všech snímačů během 40letého období. 

Tato snaha začala s nejnovějšími systémy. Projekt Landsat 7 byl prvním ze série 

Landstů, do kterého byl zabudován systém hodnocení obrazů, který umožní 

systematickou charakterizaci jeho senzorů a dat. (Townsend et al. 2009) 

 Je potřeba si uvědomit, že družicové snímky nám mohou pomoci řešit a zkoumat 

problematiku oblastí i na druhé straně Země tzn. na velké vzdálenosti. Samotný proces 

rekultivace krajiny je velmi časově náročný a čas v tomto případě hraje velkou roli 

při turbulentní rychlosti těžby a celkově naší doby. Proto výzkum, který napomáhá 
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v urychlení obnovy krajiny, považuji za nesmírně důležitý. Ke zpracování našich modelů 

budeme využívat programů ArcGIS, ENVI a MATLAB pro statistické vyhodnocení. 
 1. Vlivy na krajinu 

 
1.1. Krajina a krajinná ekologie 
 

Zákon 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny definuje krajinu jako „část 

zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených 

ekosystémů a civilizačními prvky“. Je spousty druhů definic krajiny, například Forman-
Godronova, která tvrdí, že krajina je heterogenní část zemského povrchu, která je složená 

ze, vzájemně se ovlivňujících ekosystémů, která se opakuje v podobných formách v dané 

části povrchu. (Forman 1993) Všechny definice vypovídají tedy o tom, že krajina je nějaký 

propojený systém, který ovlivňuje vše co do tohoto systému patří.  
Věda, která se zabývá krajinou jako takovou, můžeme nazývat krajinnou ekologii. 

Ta úzce souvisí s geografii, někdy je také mezinárodně, kvůli ulehčení překladů, nazývána 

„geoekologii“. Krajinná ekologie studuje chování a vývoj přírodního území jako celku. 

Počátky vzniku krajinné ekologie vedou z přechodu od geografie vegetace až ke zkoumání 

vegetace z ekologického hlediska. Poznatky se rozpínají od malých stejnorodých 

ekologických prostor až k obrovským vegetačním stupňům, biomům a krajinným typům 

fyzicko-geografického charakteru. V počátcích zkoumání krajinné ekologie byly letecké 

snímky, které napomáhaly plošnému zkoumání krajinného pokryvu. (Novotná 2001) Dnes 
již máme k dispozici satelitní snímky, které skenují větší plochy, mnohem rychlejším 

způsobem. 
 

1.2. Antropogenní vlivy na krajinu 
 

Člověk odjakživa přetvářel a formoval ekosystémy, které jsou ve vzájemné 

integraci. Tyto systémy jsou podmíněny také geomorfologii zemského povrchu, 

disturbancí a podnebím. (Forman 1993) 
 Postupem času přetvořila lidská společnost prvky přírodní krajiny na krajinu 

kulturní. To dokazuje, že v dnešním světě už v podstatě neexistuje přírodní krajina i přesto, 
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že jakákoliv přeměna způsobená antropogenním vlivem má základ v přírodní krajině. 
(Kolejka 2013) 
 Lidská společnost využívá krajinu pro její funkční využití. Mezi tyto funkce patří 

výrobní, obytná a rekreační. Zemědělská výroba je neoddělitelnou součástí vesnických 

sídel, která společně udává vzhled krajiny. Dalším příkladem je vznik městských sídel, kde 

je obdobně součástí průmysl. Využívání krajiny může být i vícenásobné. Podívejme se na 

horskou krajinu, která může zaujímat rekreační funkci, ale také vodohospodářskou funkci. 
Často jsou funkce socio-ekonomické nadřazovány funkcím přírodní, to následně vede ke 

zhoršování životního prostředí. (Hradecký 2001)  
 V rozvojových zemích je například i důležitý vztah mezi výsypkami a sídli 

obyvatel. Lidé v Indii často bydlí v úzké blízkosti výsypek. V oblasti Jharia v Indii se 
hodnotilo, jak je rekultivace v této oblasti úspěšná. Na vyhodnocování byly použity 

satelitní snímky Lansat pro rok 2000 a 2015. Z těchto snímků se dále získávaly data 

vegetačních indexů (zvýšený index vegetace, poměr indexů, normalizovaný rozdíl). Dále 

se vyhodnocoval vztah mezi vegetací a zdravím obyvatel. Statistická, lineární analýza 

odhalila, že normalizovaný rozdílový vegetační index (NDVI) spolu s normalizovaným 

vlhkostním indexem, je nejvhodnější metodou pro studování vegetace ve studované 

oblasti. Mezi NDVI a NDMI byl nalezen silný lineární vztah. Od roku 2000 do roku 2015 

byl zvýšen vegetační kryt o 21 %. Což naznačuje uspokojivou rekultivační činnost. 

Výsledky NDVI naznačily, že se zlepšilo také vegetační zdraví. (Karan et. al., 2016) 
 
2. Těžba nerostných surovin 
 

Těžba nerostných surovin má vždy velký vliv na krajinu. Téměř ve všech případech 

má velký vliv i po ukončení těžby. Také u nás můžeme vidět zdevastovanou krajinu, 

nejvýraznější je v tomto oblast Sokolovska. Zde je na některých místech téměř měsíční 

krajina, která je tu kvůli vytvoření obřích výsypek z povrchové těžby uhlí. Ve srovnání se 

světovou těžbou nerostného bohatství, překročila Česká republika podíl jednoho procenta 

pouze u těžby živců (1,79 %), bentonitu (2,19 %), kaolínu (8,40 %) a hnědého uhlí (4,83 
%). Těžbou více než třiceti druhů nerostných surovin vyniká Čína, která je bezkonkurenčně 

na prvním místě celosvětového žebříčku. (Petr 2015) 
 Uhlí je v současné době těženo ve 12 zemích EU v celkem 41 regionech. To z něj 

dělá nejhojnější fosilní palivo v EU a významný zdroj hospodářské činnosti těchto regionů. 

Uhlí představuje zhruba čtvrtinu veškeré výroby elektřiny v EU. Dále je důležitým palivem 
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pro průmyslové procesy, jako je výroba oceli. Přesto, že v posledních letech výroba a 

spotřeba uhlí v EU klesá, je energeticky nejvýkonnějším palivem. Pro snižovaní emisí ze 

spalovacích procesů je snaha o zavádění pokročilejších technologii. (Commission 2017) 
 V ČR bylo v roce 2014 vytěženo a prodáno 38,18 mil. tun hnědého uhlí. Celková 

spotřeba činila 38,99 mil. tun. Stále se pokoušíme o to, aby klesala produkce těžby. Mezi 
rokem 2009 a 2014 byl pokles produkce 15,2 %. Největším producentem uhlí u nás jsou 
Severočeské doly a Sokolovská pánev. (mpo 2015) Spotřeba uhlí na našem území byla 

v minulosti nesmírně vysoká. Nesmyslně se tak drancovaly ložiska, a to mělo velké 

ekologicko-krajinné následky. V období, kdy bylo na Sokolovsku těženo zhruba 30 

milionů tun uhlí ročně byla ještě jakási vyváženost s přírodou. Následně od roku 1984 byla 

těžba zvýšena až na 75 milionů tun ročně. To už mělo extrémní dopad na životní prostředí, 

jako zvýšení emisí SO2 a NOx, produkce různých prachů a popílků. To se odráželo na 

člověku, kdy byl zjištěn nárůst zdravotních problémů v širokém okolí elektráren. (Pešek 

2010) 
 
2.1. Sokolovská pánev 
 
 Geologicky je Sokolovská pánev terciérní kontinentální pánev. Rozkládá se na 312 

km2 po obou březích řeky Ohře. Její kraj z jižní strany utváří Slavkovský les, na severu 

zlomové krušnohorské pásmo. (Pešek 2010) Okres Sokolov se dělí na geologické celky 

Krušné hory, Sokolovská pánev a Slavkovský les.   
Sokolovsko je celkově velkým zdrojem nerostných surovin. Vyskytuje se zde méně 

až středně prouhelněné uhlí, které má nízký obsah síry a vyšší obsah vody. (Smolová 2008) 
V oblasti Sokolovského lesa se dokonce těžil uran. Zhruba od začátku 50. let do poloviny 

60. let 20. století zde probíhal rozlehlý průzkum na uhlí, kaolín, keramický jíl, pyrit, 

germanium a také na rekultivační suroviny. (Pešek 2010) Takzvané hnědouhelné souvrství 

tvoří tři sloje Josef, která vznikla v druhé sedimentační etapě, kdy vznikaly bazální 

sedimenty, Antonín a Anežka vznikli v třetí fázi vývoje Sokolovské pánve. Dosahují 

mocnosti od 4 až do 32 m. Nadloží Sokolovské pánve je nejvíce tvořeno cypřišovými jíly. 

S těžbou hnědého uhlí v této oblasti je spojena eroze půdy a vznik novotvarů výsypek. 

(Dimitrovský 2011)  
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2.2. Trvale ekologicky udržitelný rozvoj Sokolovské pánve 
 
 Jak již bylo zmíněno, těžba nerostných surovin je čím dál více limitovaná na celém 

území ČR. Díky tomu se v oblasti sokolovské pánve nevyskytují oblasti, které by byly 

dlouhodobě zanedbávané. Obce však spokojeny se současným stavem nejsou, báňská 

činnost dlouhodobě narušovala jejich minulý vývoj, a to jak materiálně (propady povrchu 

terénu, likvidací komunikací), tak morálně (nízké ceny pozemků, ekologické dopady). 
 Největší prioritou sanace a následné rekultivace v této oblasti je postupné dosažení 

vzhledu krajiny co nejvíce připodobňující obraz před těžbou. Je kladen důraz na obnovení 

lesních pozemků, které mají protierozní a půdotvornou funkci. 
 Pozornost se přikládá i k zemědělské rekultivaci, kde se klade důraz na extenzivní 

způsob hospodaření, pěstování netradičních plodin a zakládání trvalých travních porostů. 
 V rámci rekultivace je snaha i o obnovu vodních ploch, nádrží, mokřadů, poldrů 

atd., kdy zadržená voda v krajině napomáhá samočistícímu procesu. Betonové konstrukce 

se v rámci revitalizace mají nahrazovat přírodními materiály. 
 Revitalizační opatření klade za důležité také to, aby byl zajištěn dostatečný přístup 

k rekultivovaným plochám. (Vráblíková J. 2009) 
 Bodlák zkoumal rekultivační změny Podkrušnohorské výsypky ve vegetativních 

sezónách 2009 a 2010. Vycházeli z modelů Landsat 5 (licencované © ESA, distrikt 

EURIMAGE), díky kterým vypočítali teplotní a vlhkostní údaje. Tato studie popisovaly 
fungování krajiny v různých fázích rekultivačního procesu. Kdy byl viditelný pokrok při 

stabilizaci krajiny. Výsledky napovídali, že lze očekávat snížení koncentrací látek např. 

rozpuštěných solí, v povrchových vodách. Také by se mělo snížit půdní nadloží. Dále by 

se měly vyvážit tepelné a vlhkostní parametry. Očekává se zlepšení celkové prostorové 

struktury (pravděpodobně lesy). (Bodlák et al. 2012) 
 
3. Dálkový průzkum Země 
  

V dnešní době je už běžné získávat různé informace z velmi vzdáleného zdroje, 

tímto se zabývá dálkový průzkum Země. Jak získat materiály o jevech a objektech bez 

přímého kontaktu. Tyto jevy často ovlivňují své okolí. Dálkový průzkum Země nám 

napomáhá získat kvalitativní i kvantitativní informace o daných úkazech a záležitostech. 

(RNDr. Dobrovolný 1998) Nejvýstižnější je asi definice dle Campbella 2002: „Dálkový 
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průzkum je způsob získávání informací o zemském povrchu i vodních plochách s využitím 

snímků pořízených z ptačí perspektivy využívá elektromagnetického záření v jednom nebo 
více intervalech spektra, toto záření je odráženo nebo emitováno ze zemského povrchu.“ 

U dálkového průzkumu Země jde tedy nejprve o sběr a přenos dat a následně o jejich 

analýzu a interpretaci. Snímky z družic či letadel, nám poskytují informace o vzhledu 

pozorovaného objektu, tedy o tvaru, poloze, velikosti, ale také o jaký druh reliéfu nebo 

vegetace se na daném místě nachází. Na rozdíl od běžných map, při dálkovém průzkumu 

Země se objekty mapují v krátkých intervalech a tím nám mohou nabídnout informace, 

které nám pomáhají předpovídat různé události na základě zachycených detailů, které 

nejsou běžným okem zachytitelné nebo se musí získávat velmi dlouhým terénním 

mapováním. Tento průzkum nám také poskytuje zprávy o zdravotním stavu vegetačního 

krytu, ale také o atmosférických procesech. (Dobrovolný 1998) 
 
3.1. Landsat Data Continuity Mission 
 
 Je velké množství družicových systémů používaných k dálkovému průzkumu 

Země. Pro moji práci jsem si zvolila program Landsat Data Continuity Mission. Tento 
program funguje již více než 40 let. První družice Landsat 1 byla vypuštěna v roce 1972. 
Znamenalo to velký pokrok v získávání dat ve vědecko-výzkumné sféře v mnoha různých 

oborech. Satelity Landset nepřetržitě získávají prostorové snímky země, tím poskytuje 

cenná data pro dálkový průzkum Země. Landsat vznikl jako společný projekt Amerického 

geologického průzkumu (USGS) a Národní zprávy pro letectví a vesmír (NASA). NASA 

rozvíjí technologie snímání a kosmické sondy a následně ověřuje výkonnost družic. USGS 

následně kontroluje samotný provoz těchto družic, zpracovává a archivuje data. Cílem 

programu je tedy zaznamenávat přírodní změny, způsobené člověkem v celosvětovém 

měřítku. (landsat.usgs.gov nedatováno) 
 Systém funguje na principu pasivního využívání odrazu slunečního záření od 

zemského povrchu a za pomocí senzorů zaznamenávají intenzitu záření. Senzory pracují 

v odrazivé části elektromagnetického spektra. Tohle spektrum je vyobrazeno na Obr. 1. 
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Obrázek 1. Elektromagnetické spektrum 
Obr. 1.:  https://www.say2learn.com/posts/what-is-spectrum/ 
 
 Za dobu od vypuštění Landsat 1, prošel program velkým vývojem. Nyní jeho 

poslední družicí je Landsat 8, který využívá skener OLI (Operational Land Imager), který 

má devět spektrálních kanálů a oproti všem starším verzím má navýšený počet detektorů 

odraženého záření napříč spektrem. To pomohlo zpřesnit sbírané informace, protože se 

zvýšila citlivost vůči jemným rozdílům při odrazivosti záření. (Institute of Transportation 
Engineers, Pande, and Wolshon 2016) 

 Dynamika vegetačního krytu, jako je prostorový rozsah a využití, jsou 

nezbytnými informacemi pro regulaci těžby a hodnocení enviromentální udržitelnosti. 

Zjišťování a vyhodnocování těchto informací je ztíženo tím, že vegetační pokryvy 

v těžebních oblastech se mění časově i prostorově. Společnost LandTrendr při zkoumání 

uhelné výsypky Curragh v Austrálii zjišťovala a mapovala změny prostorových rozměrů, 

změny vzoru a atributy narušení a obnovy vegetace v letech 1989-2014. Celková přesnost 

klasifikace narušení byla 85,21 % a obnovení 86,59 %. Výsledky této studie ukázaly, že 

bylo narušeno více než 2982 ha z celkově 4573 ha celé oblasti Curragh. Nejstarší oblast 

(Central Curragh) byla z 95 % rehabilitována. Průměrná hodnota kumulativního poměru 

degradace ku zotavení na celé oblasti byla přibližně 59 %. To znamená, že zde proběhla 

progresivní rehabilitace a snaha o obnovení vegetace. Společnost LandTrendr, která tohle 

vyhodnocovala s použitelnými daty včetně rastrových map, ročních údajů, poměrů mezi 

degradací a zotavením, použila k vyhodnocování snímky z programu Landsat. (Yang et al. 
2018) 
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3.1.1 Družicová dat 
 
 Dálkový průzkum země byl hojně využíván v hornictví již od svého počátku. 

Využíval se hlavně pro geologické modelovaní a průzkum. Data mají velké využití 

v monitorování životního prostředí. Ze začátku byly výzkumy, které sledovaly doly za 
pomoci klasifikačních metod z digitálních obrazů. Tyto metody sahaly od klasifikace, která 

byla založená na pixelech a po sub-pixelovou. Sub-pixelová klasifikace opisuje krajinný 

charakter velkých regiónů prostřednictví přiřazování pixelů různých hodnot spektra ke 
třídám. Tyto metody stále existují, ale mají omezení. Vhodná metoda se určuje až podle 

základních podmínek a povahy konkrétního problému. (Demirel et al., 2010) 
Díky rychlému technologickému vývoji, se stali družicová data nejčastějším 

využívaným geografickým informačním zdrojem posledních let. Družice jsou již 

využívány nejen k výzkumným a vojenským účelům, ale již v hojné míře ke komerčním. 

Největším posunem je v oblasti rozlišení, dnešní družice už dokážou získat snímky 

s přesností na 1 metr. Data pořízená z družicových snímku jsou stále více dostupné, protože 

se počet družic stále zvyšuje. Největším problémem jsou velké objemy dat, které se těžko 

zpracovávají. Proto se stále aktualizují mapy land cover/use, pro poskytování 

rozhodovacích pravomocí. (Bayoudh et al., 2015) 
 V dnešní době jsou již k dispozici data radarové a hyperspektrální. Veškerá data 

jsou archivována. Díky tomu se zvětšuje počet aplikacích založených na studiu vývoje a 

změn různých aspektů životního prostředí. Proto jsou družicová data brána jako 

neocenitelný informační zdroj, který je přístupný pro kohokoliv.  Družicové snímky se tak 

stali vhodnější alternativou běžných mapovacích postupů jako je pozemní mapování nebo 

letecké snímky. (GISAT s.r.o., 2016). 
 Těžba uhlí způsobuje zvýšenou kyselost a snižování hodnoty pH v důlních vodách. 

Tento proces je také známý jako kyselé důlní odvodnění (acid mine drainage). Kvůli 

kyselému důlnímu odvodnění byly rybníky, které byly vytvořeny v pozdějších těžebních 

oblastech, v oblasti centrálního Německa, charakterizovány specifickými změnami 

limnologické vývoje. Dálkové snímání je technika, která šetří čas a náklady, což umožňuje 

pozorování hydrologického a limnologické vývoje jezer v rozmezí od malých až po střední 

velikosti. Výzkum byl založen na družicových datech Landsat 5 + 7, shromážděných v 

letech 1999 až 2004. V kombinaci s družicovými daty byly analyzovány fyzikálně-
chemické vlastnosti povrchových vod ve střední Německu. Cílem tohoto přístupu bylo 

zhodnotit podmínky životního prostředí a vytvořit monitorovací systém. Také byl výzkum 
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proveden s cílem zhodnotit potenciál využití satelitních dat a kalibrovat jeho obsah pro 

sledování geochemie důlních jezírek. Korelace hydrochemických parametrů vody jezera 
byla provedena metodami pro statistickou analýzu. Pět určených clusterů spektrálních 

oddílů popsalo skutečné údaje ve viditelném rozmezí. Statisticky identifikované klastry 

byly kombinovány s odbornými znalostmi v limnologie, geologii a chemii vody velkých 

jezer v otevřených těžebních oblastech, aby analyzovali spektrální informace satelitních 

snímků. Využití spektrálních obrazů odhalilo přijatelnou klasifikaci hydrologických a 

hydrochemických vlastností důlních jezírek a stanovilo základ pro další zkoumání těžby 

hornictví v souvislosti s dopadem na životní prostředí. (Schroeter and Glä 2018) 
 
3.1.2 Dráha družice Landsat 
 
 Družice Landsat opisují oběžnou dráhu, kdy hlavním předpokladem je, že 

gravitační pole Země je kulaté. I přesto, že Země je na pólech zploštělá a na rovníku 

vypouklá a také je gravitace narušená přílivem a odlivem a dalšími například větrným 

vlivy. Jde o to, aby umístěni družic odpovídalo cílům mise. Opravdová oběžná dráha 

vypadá spíše jako elipsoid. 
 Družice se pohybuje z jihu na sever a přechází přes rovník. Doba, za kterou družice 

proletí celou jednu dráhu se zvyšuje s rostoucí nadmořskou výškou. Stejný čas jako je na 

Zemi má družice ve výšce zhruba 36 tisíc km, musí se však nacházet na rovníku. V takto 
umístěné poloze říkáme, že je na Geostacionární oběžné dráze, je to ideální stav pro 

komunikační nebo meteorologické družice, které musejí být v konstantní poloze, vzhledem 

ke sledovanému objektu na zemském povrchu. Dále jsou družice uzpůsobeny k tomu, aby 
všechny snímky získané z družice byly získány za podmínek rovnoměrného osvětlení, díky 

tomu by spolehlivě ukazovali podmínky na Zemi. Přesto tato jasnost, která je zaznamenaná 

družicí nevypovídá o půdních podmínkách přímo. Je to proto, že intenzita světla se mění 

vlivem zeměpisné šířky, ročního období i částech dne. (Campbell, 2002) 
 
3.1.3. Landsat 1-3 
 

Družice první generace, tedy Landsat 1,2 a 3, měli zabudovány dva senzory RBV 

(Return Bean Vidicon) a multispektrální skener MSS. Landsat 1 byl vypuštěn v roce 1972 
a ukončení jeho provozu nastalo v roce 1978. Družice Landsat 2 zahájil provoz v roce 1975 
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do roku 1982, Landsat 3 fungoval v období let 1978-1983.) Oběžná dráha Landsatů první 

generace měla opakovací cyklus 18 dní. 
 
3.1.4 Landsat 5 
 
 Družce druhé generace začali vypuštěním Landsat 4 v roce 1982, tato družice 

fungovala do roku 1985. Družice Landsat 5 i Landsat 4 jsou vybaveny sedmikanálovým 
skenerem TM (Thematic Mapper), proto můžeme někdy vidět, že je název družice napsán 

ve znění Landsat 5 TM. Díky vysokému spektrálnímu rozlišení se skener TM stal rychle 

nejvyužívanějším zdroje dat. Oběžná dráha Landsatu 5 je ve výšce 705 km, nad rovníkem 

přeletí v úhlu 98,2 °. Oběh kolem Země trvá 98,9 minut se 149/16denními orbitaly. Družice 

se vrací do výchozí pozice po 16 dnech. Mezi roky 1984 a 1985 kdy byly v provozu 
Landsat 5 i Landsat 4 současně se perioda zkrátila o 8 dní. (Gisat 2018) 
 Družice Landsat 5 poskytl nejvíce dat terestrického snímaní pro dálkový průzkum 

země. Landsat 5 je stále v provozu spolu s družicemi Landsat 7 a Landsat 8. Družice 

zaznamenala nesrovnalosti v odrazivosti, které mohly být důsledkem změny oběžné dráhy, 

změny slunečného zenitu v kombinaci s anizotropii odrazu povrchu. Za dobu 27 let se 
oběžná dráha Landsatu 5 změnila téměř o 1 hodinu, to vedlo i ke změněn úhlu slunečního 

zenitu. Snímky poskytnuty družicí byly stabilní od roku 1984 d roku 1994. Změna stability 

nastala v mezidobí roků 2007 a 2011. (Zhang and Roy 2016) Většina zásob družice je již 

vyčerpaná a může přestat kdykoliv fungovat, už teď několikanásobně předčila svoji 

životnost. (Gisat 2018) Družice podstoupila vylepšení systému po uvedení do provozu 

družice Lndsat 7. 
 
3.1.4. Landsat 7 

 
Další družicí nové generace byla Družce Landsat 6 vypuštěná v roce 1993, bohužel 

měla havárii při startu, takže se plného provozu nikdy nedočkala.  
Následující vypuštěnou družicí byla dne15.4.1999 v 20:32 hodin (letního 

středoevropského času) Landsat 7, která je funkční až do současnosti. Za pomocí nosné 

rakety Delta 2 byla družice vynesena na dráhu ve výšce 705 km. Výchozí body byla letecká 

základna Vandenberg v Kalifornii. Spolu s družicí Landsat 5 pracují současně, odstup mezi 

nimi je 8 dní. Landsat 7 sestavila firma Lockheed Martn Missiles and Space. Stále je 
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zachováno datové skenování TM, ale má vylepšení o ETM+ (Enhanced Thematic Mapper 

Plus). Tohle vylepšení je zásadní zlomem ve zkoumání Zemského povrchu, díky vylepšení 

senzorům je možnost přesnějšího zachycení změny pokryvu v čase. Je vybaven 
multispektrálním mechanickým skenerem, který pořizuje data ve směru nadiru (bod, který 

leží přímo pod družicí). Data jsou kalibrována s naprostou přesností, více než 5 %. Během 

jednoho cyklu, který trvá 16 dní se nasnímá asi čtvrtina kontinentální plochy, je to 

z důvodů toho, že se doba snímání plánuje na měsíc dopředu, aby byly zachyceny pouze 

snímky s bezoblačnou scénou, kvůli efektivnosti zpracování dat. Informace o místech 

dodává Národní meteorologická služba a také je ovlivňuj vegetační cyklus. (Gisat 2018) 
Následně se nechala vylepšit i družice Landsat 5. 
 
3.1.5. Landsat 8 
 

Dne 11.2. 2013 byla na oběžnou dráhu vypuštěna družice Landsat 8. Družice má 

osmi denní odstup od Landsatu 7. Data jsou k dispozice vždy 24 hodin po naskenování. 

Přidali se další dvě spektrální pásma. Pásmo 1 je speciálně navrženo pro zkoumání vodních 

zdrojů a pobřežních zón a pásmo 9, pro detekci cirrusových mraků. Vypuštění družice 

Landsat 9 se plánuje na ro 2020. (Landsat.usgs.gov 2018) 
 
3.2. Vegetační indexy 
  
Vegetační indexy mapují množství, výskyt a stav vegetace na sledovaném místě 

v jednotlivých pixelech. Zatím je definováno přes čtyřicet indexů. (Bannari et al. 1995) 
Využívá se spektrální transformace, aby se vhodným způsobem dobře zvýraznila 

odrazivost v blízké infračervené části spektra (700–900 nm) a nižší odrazivost v červené 

viditelné části spektra (600–700 nm), vycházející ze spektrálního chování vegetace. (A. 
Huete and Justice 1999) 
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Obrázek 2. Spektrální chování vody, půdy a vegetace (Dobrovolný 1999)   

 
Vegetační indexy rozdělujeme do dvou velkých skupin, protože existuje velké 

množství algoritmů pro jejich výpočet, které jsou si funkčně podobné. První skupinou jsou 

poměrové indexy a druhou skupinou jsou ortogonální indexy. 
 
3.2.1. Poměrové indexy 
 

Poměrové indexy jsou celkem pochopitelné a lehce využitelné. Využíváme radiace 
neboli zářivost, což je fyzikální veličina, která popisuje globální vyzařování daného 

objektu. Je to tedy, vyzářený nebo přijímaný výkon prostorovým jednotkovým úhlem na 

jednotkovou plochu, která je kolmá. Její jednotka je W.sr-1.m-2. Pro odstranění vlivů 

topografie a atmosféry, se používají algoritmy, které určí vlastnosti odrazivosti objektů, 

převedením hodnot radiace. Tím je vysvětlena spektrální odrazivost např. albedo, 

reflektance, která je definovaná jako poměr intenzity odraženého a dopadajícího záření na 

dané vlnové délce. Poměrové indexy se často označují jako single spectral vegetation 

indices. Je to proto, že jsou dány do poměru jednoduché nebo normalizované odrazivé či 

zářivé vlastnosti povrchu, které se měří jedním senzorem. (Lillesand 1994) 
Následně si rozebereme několik nejběžněji používaných poměrových indexů. 
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3.2.1.1. RVI (Ratio Vegetation Index) 
 
 Jako první byl použit RVI poměrový vegetační index. Je jednoduchý a vyjadřuje 

poměr mezi odrazivostí v blízkém infračervené části spektra a červené části viditelného 

spektra. Jehož hodnoty jsou od 0 do nekonečna. 
 

𝐑𝐕𝐈 =  
𝛒𝐍𝐈𝐑

𝛒𝐫𝐞𝐝
 

 
Kde ρNIR je odrazivost v blízké infračerveném části spektra a ρred je odrazivost 

v červené části viditelného spektra. 
  
Pomocí indexu RVI byly například zpracovány mapy, které napomáhaly v Kanadě odhalit 

oblasti, které byly zasaženy lesními požáry. Zpracovaly se data z družic SPPOT, AVHHR 

a Landsat. (Bolinder et al. 2000) V této práci se s tímto indexem nepočítalo. 
 
3.2.1.2. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 
 
 NDVI mapování je vhodným nástrojem pro zkoumání zdravotního stavu vegetace 

v časové ose. Významnými klimatickými faktory, které májí vliv na vegetaci je teplo a 
vlhko. Korelace těchto jevů se zkoumá za pomocí indexů vlhka a tepla, z dat získaných 

senzorem.  
 
Vzorec pro výpočet normalizovaného vegetačního indexu je: 
 

𝐍𝐃𝐕𝐈 =  
𝛒𝐍𝐈𝐑 − 𝛒𝐫𝐞𝐝

𝛒𝐍𝐈𝐑 + 𝛒𝐫𝐞𝐝
 

 
Ve viditelné červené oblasti se nachází oblast, kde je záření pohlcováno 

chlorofylem. Díky tomu máme snímky, které ukazují rozdíly mezi zdravou a suchou 

vegetací. Při nízké hodnotě indexu zaznamenáváme málo vegetace nebo vůbec žádnou, 

v tomto případě má půda vysokou odrazivost. Když je hodnota NDVI vysoká, implikuje 

to velmi hustou vegetaci. Zdravá vegetace pohlcuje většinu viditelného červeného záření. 
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Postižená vegetace, tzn. vegetace s nízkým obsahem chloroformu (zažloutlé listy) odráží 

více červené viditelné části spektra a méně blízké infračervené záření. (Liang 2004) 
Indexní hodnoty se pohybují v rozmezí od -1 do +1.Zdravá vegetace s velmi 

zelenými listy a velkou hustotou se co nejvíce blíží hodnotě +1 (0,9 - 0,8). Při hodnotách 

0 se nenachází žádná vegetace. (Noormets 2009) 

 
Obrázek 3. Rozdíl v odrazivostí mezi mrtvým, stresovaným a zdravým listem. (greenaerotech.com/what-is-ndvi) 
 
  Tabulka 1. NDVI standartní hodnoty pro odlišné druhy povrchu (Dobrovolný, 1998) 
 

 
 

Je důležité, aby do dat nebyla zahrnutá oblačnost, která samozřejmě ovlivňuje 

hodnotu indexů. Vyvarováním tohoto problému se předchází tak, že se sestavují mapy, 

které představují přehled vegetace v úseku deseti dní. Následně se do výsledků 

zaznamenává pouze maximální hodnota pixelů. Předpokladem je, že se v průběhu těchto 

dní, alespoň jednou neobjeví oblačnost. Vypočítaná hodnota je tedy NDVI pro zemský 

povrch. (Price 1993)   

Typ povrchu NDVI 
Velmi hustá vegetace 0,500 
Středně hustá vegetace 0,140 
Řídká vegetace 0,090 
Holá půda 0,025 
Oblačnost 0,002 
Sníh a led -0,046 
Voda -0,257 
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Průběh zkoumání křivek NDVI má postupné fáze. První je začátek, NDVI ještě 

nestoupá, další fáze nastává na začátku vegetačního období tzv. vrchol. Následně se 

hodnota NDV snižuje a začíná doba stárnutí a na závěr konec vegetačního období což je 

minimum na křivce NDVI. (Myneni et al. 2002) 
Mimo měřených hodnot odrazivosti v blízké infračervené části spektra a viditelné 

červené části spektra není zapotřebí dalších informací, to je největší výhodou NDVI. Jako 
nevýhodu však můžeme brát to, že neřeší fyzikální vztahy mezi vegetací. Další nevýhodou 
je, že neřeší vliv atmosféry, tomu se však dá předejít, jak už bylo zmíněno, sloučením map 
během několika dní a výběrem data, která odpovídají optimální podmínkám. (Price 1993) 
V oblasti dolu Antaibao v severním Shanxi V Číně, se zkoumal průběh rekultivace 

ekosystému prostřednictví obnovy vegetace. Zkoumaly se tři výsypky. Tato oblast je 

typická suchým až polosuchým kontinentálním klimatem. Vegetační pokryv byl vypočítán 

z 11 snímků pořízených z Landsat v letech 1990-2015. Metoda zahrnovala výpočet 

normalizovaného rozdílu vegetačních indexů (NDVI) na základě rozkladů pixelů, výpočtů 

změn a přechodové matice, tak jako v případě této práce, kdy jsme se soustředili na 

výsypky v Sokolovské oblasti. Výsledky ukázaly, že vegetační pokryv na výsypkách se 

dramaticky zvýšil v průběhu zmíněných let. Změna v NDVI byla klasifikována jako 

výrazné zlepšení do roku 2015. Voda byla brána jako omezující faktor, který výrazně 

ovlivnil růst a rozvoj vegetace. Větší pokrytí bylo ve vyšších nadmořských výškách naopak 

menší pokrytí bylo ve strmých svazích. Analýza stability posloupnosti vegetačního 

pokryvu a jeho zotavení na výsypkách je relativně stabilní. (Liu, Zhou, and Bai 2016) 
 

3.2.1.3. NDMI (Normalized Difference Moisture Index) 
 

Oproti NDVI je index NDMI mnohem citlivější na obsah vody ve vegetačním krytu 
a také na obsahu zelené biomasy. Index je založen na senzoru dat Lansad TM.  

 
𝐍𝐃𝐌𝐈 =

𝐓𝐌𝟒 − 𝐓𝐌𝟓

𝐓𝐌𝟒 +  𝐓𝐌𝟓
 

 
TM4 znamená odrazivost čtvrtého spektrálního pásma (0,76 – 0,9 µm), TM5 je 

odrazivost pátého spektrálního pásma (1,55 – 1,75 µm).  
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3.2.1.4. EVI (Enhanced Vegetation Index) 
 
 Tento model je vhodné použít k předpovídání čisté primární produkce. poskytuje 
měřítko zelenosti vegetace, které lze použít k předpovídání čisté primární produkce. 
Ekosystémové modely založené na datech dálkového průzkumu pro EVI nebo jiné 

vegetační indexy jsou však omezeny časovými řadami satelitních datových záznamů. EVI 
je o něco více citlivější, než NDVI lépe odstraňuje vliv atmosféry a v hustě zalesněných 

oblastech je více citlivější k rozdílům vegetace. Takže nepřesnosti, které jsou zapříčiněny 

povrchem země pod vegetací nebo atmosférou jsou menší než u Normalized Difference 

Vegetation Indexu. Senzory, ze kterých je tento index počítán mají také větší, prostorové 

rozlišení, takže oproti NDVI je méně citlivý k obsahu chlorofylu. To znamená, že EVI je 

více vnímavý ohledně změn ve strukturách vegetačních krytů.  
 
Vztah pro výpočet EVI: 
 

𝐄𝐕𝐈 = 𝐆 ×
𝛒𝐍𝐈𝐑 − 𝛒𝐫𝐞𝐝

𝛒𝐍𝐈𝐑 + 𝐂𝟏𝛒𝐫𝐞𝐝  
+ 𝐂𝟏𝛒𝐛𝐥𝐮𝐞 

+ 𝐋
 

 
 L (canopy background adjustment) – určení nelineární, diferenční přenos 

infračerveného záření přes vegetaci. C1 a C2 jsou koeficienty odporu aerosolů. Red a blue 

jsou kvůli korekci vlivů aerosolů v červené oblasti spektra. 
 
3.2.2.5. SAVI (Soil Adjusted Vegetation index) 
 
 Index SAVI je citlivější na vlivy atmosféry, ale minimalizuje rušivé vlivy půdy. 

Dosahuje stejných hodnot jako NDVI index tzn. -1 do 1. Využívá se k výpočtu indexů 

spíše na místech, kde je více aridní a semiaridní prostředí. U indexu SAVI je spíše kladen 

důraz na vzdálenost než na sklon, jako tomu je u předešlých vegetačních indexů. Vztah pro 
výpočet je:  
 

𝐒𝐀𝐕𝐈 =
(𝟏 + 𝐋) × (𝛒𝐍𝐈𝐑 − 𝛒𝐫𝐞𝐝)

𝛒𝐍𝐈𝐑 + 𝛒𝐫𝐞𝐝 + 𝐋
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L je korekce vlivu půdy (1 pro vysokou vegetaci, 0 pro nízkou vegetaci). Obecně se L 

udává jako 0,5. Pokud je L=0 tak SAVI = NDVI. (A. R. Huete 1988) 
Modifikace k indexu SAVI je MSAVI (The Modified Soil-Adjusted Vegetation 

Index). Stejně tak se jedná spíše o vzdálenostní index. Index je založen na vzdálenosti od 

půdní linie a jejím konceptu. Tento vztah popisuje lineární rovnice, která vyjadřuje vztah 

mezi odrazivostí IR pásem pro pixely odkryté půdy. 
 
3.2.3. Ortogonální indexy 
 
 Ortogonální indexy jsou takové, které vzniknou lineární kombinací původních 

pásem obrazu. Používají se k hlubšímu zkoumání odrazivosti a spektrálního chování. 

Řadíme mezi ně TCT (Tasseled Cap Transformation), který přepočítává 6 pásem 

multispektrálního obrazu pouze na 3 nová. Používání tohoto indexu bylo vyhodnoceno 
jako značně spolehlivá při zobrazování změn u lesních porostů. Další známý index je PVI 

(Perpedicular Vegetation Index), tento index do určité míry odlišuje odrazivost půdních 

substrátů a vegetace. Zmíněné indexy nebude podrobně rozebírat, protože s nimi 
nepracujeme. 
 
4. Statistické vyhodnocení 
 
4.1. Korelace 
 
 Korelace popisuje sílu vzájemné závislosti dvou veličin. Tuhle závislost nejlépe 

popisuje Pearsonův korelační koeficient: 
 

𝒓 =
𝑺𝑿𝒀

𝑺𝑿𝑺𝒀
=

𝟏

𝒏 − 𝟏
∑(𝑿𝒊 − �̅�)(𝒀𝒊 − �̅�)

𝒏

𝒊=𝟏

 
 

Kde i vyjadřuje n sledovaných jednotek a X, Y jsou dvě zkoumané proměnné. 
Pearsonův korelační koeficient se počítá jako podíl kovariance tzn. střední odchylky, 

sledovaných ukazatelů a součinu odmocniny jejich rozptylu. Korelační koeficient nabývá 

hodnot z intervalu -1 až 1. Kladné hodnoty ukazují přímou závislost a záporné nepřímou. 
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Absolutní hodnota značí sílu lineární závislosti mezi dvěma veličinami. Pokud jsou X a Y 

nezávislé proměnné jejich korelační koeficient ρ je roven nule. Výběrový korelační 

koeficient r je náhodnou veličinou, je to pouze odhad populační koeficientu ρ. Při každém 

vyhodnocení n náhodných veličin, vychází trochu jiná hodnota výběrového korelačního 

koeficientu to znamená, že i u nezávislých náhodných veličin vychází výběrový korelační 

koeficient nenulový. (ZVÁRA 2013) 
Jestliže při analýze dat očekáváme viditelnou asymetrii, použijeme například 

Spermanův korelační koeficient. Na rozdíl od Personova koeficientu, Spermanův uvažuje 

pořadí jednotlivých ukazatelů, a ne jejich hodnoty.  
 

𝐫𝐬 = 𝟏 −
𝟔

𝐧(𝐧𝟐 − 𝟏)
∑(𝐑𝐢 − 𝐐𝐢)

𝟐

𝐧

𝐢=𝟏

 
 
 Namísto hodnot veličin X a Y máme veličiny R a Q, které značí pořadí těchto 

hodnot. Díky tomu není Spermanův koeficient omezený lineární závislostí jako Personův 

korelační koeficient. (ZVÁRA 2013) 
 
4.2. Regrese 
 
 Regresní model se požívá ke komplexnějšímu řešení. Pokud je více se vzájemně 

ovlivňujících ukazatelů (proměnných), může se použít model tzv. vícenásobné regrese. 
Nejlepší použití je pro úplné prozkoumání obecných lineárních modelů. Jestliže je 

nezávislá proměnná spojitá a jediná zavádí se regresivní přímka, jíž se zapisuje: 
 

𝐘𝐢 = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐱𝐢 + 𝐄𝐢 
 
 Parametr β0 je absolutní člen (posunutí), β1 se nazývá směrnicí (sklon). Ei je 
náhodná veličina závislé proměnné, reprezentuje odchylky od trendů. Parametry β0 a β1 
musíme odhadnout. Tento odhad se provádí metodou tzv. „nejmenších čtverců“. (ZVÁRA 

2013) 
 V této práci jsou veškeré statistické výsledky provedeny automaticky pomocí 

programu MATLAB, který vyhodnotil automaticky průběh grafu nelineární regrese. 
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Nebyla provedena hluboká statistická analýza. Jde pouze o návrh k dalšímu zkoumání a 

naznačení metod testování.  
 
5. Případová studie 

 
V teoretické části již byly vysvětleny veškeré pojmy, potřebné k pochopení našeho 

výzkumu. Poznatky jsme následně aplikovali na vlastní zájmovou oblast. Zajímalo nás, jak 
se vegetační indexy mění v průběhu let mezi jednotlivými scénami (v časových řadách 

snímků) z družic Landsatu na vybraných výsypkách v průběhu několika dekád rekultivací 

a dále jak se tyto vegetační indexy liší v průběhu let, kdy byly výsypky podrobeny 

rozdílným druhům rekultivace. 
Zvolili jsme si plochy, kde byla biodiverzita v průběhu let narušena těžbou uhlí.  

Podkrušnohorská výsypka prošla již mnohokrát rekultivací. Na její ploše se nachází 

veškeré druhy obnovy. Pro přesnější a jasnější výsledky jsme porovnávali dvě oblasti u 

kterých došlo k lesnické obnově.  V jedné oblasti probíhala rekultivace samovolně a ve 

druhé řízeně. 
Oblastí zájmu byly úseky hnědouhelné Podkrušnohorské výsypky v Sokolovském 

revíru. Kdy jsme za pomocí systému Landsat od United States Geological Survey (USGS), 

zkoumali změny v krajinném pokryvu. Data byla sbírána z družice Landsat 5 a Landsat 8, 

přičemž snímky poskytnuté pro tuto práci jsou již od zdroje radiometricky a geometricky 

korigovány, za účelem snížení vlivu atmosféry. Snímky byly vybrány v období od června 

do září, kvůli stabilnějším klimatickým podmínkám. Jak bylo zmíněno víše, klimatické 

faktory ovlivňují výsledky výpočtů. Cílem tedy bylo provést průzkumovou analýzu změn 

vegetačních indexů s využitím korelačních matic prostorové statistiky programu ArcGIS a 
na základě toho sestavit model popisující časové změny hodnot vegetačních indexů 

vyhodnocený programem MATLAB s využitím nelineární regrese a odhadnout parametry 

modelu. 
Tato metoda umožňuje rychlé, objektivně promítnout velké heterogenity a zkoumat 

obtížně přístupné oblasti, a proto je velmi užitečná pro hodnocení rekultivované krajiny po 

těžbě. (Bodlák et al. 2012) 
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5.1. Zájmové území 
 

Podkrušnohorská výsypka prošla již mnohokrát rekultivací. Na celé ploše se 

nachází veškeré druhy obnovy. Pro přesnější a jasnější výsledky jsme porovnávali dvě 

oblasti u kterých došlo k lesnické obnově. Liší se hlavně způsobem revitalizace. 
Oblast výsypky jedna byla ponechána spontánní obnově s dosadbou. Oblast dvě 

procházela od roku 1971 řízenou lesnickou rekultivací. (Obr.4.) 
 

 

 
Obrázek 4. Oblast zájmu, Sokolovská výsypka 
 
5.2. Vstupní data 
 

Snímky, z databáze USGS (United States Geological Survey), které byly zaměřeny 

na studovanou oblast Velké podkrušnohorské výsypky jsme protřídili, aby se eliminovaly 

nežádoucí meteorologické jevy. Takto vytříděna vstupní data jsou uvedena v tabulce č.2. 
Následně jsem pomocí programu ArcMap od společnosti ArcGIS, vytvořili vrstvy 

polygonů konkrétní zkoumané oblasti. Vytyčené oblasti byly převedeny do softwaru 
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MATLAB, jehož výpočty vygenerovaly indexy NDVI, NDMI, EVI, SAVI, MSAVI a graf 

korelace pro každou rekultivovanou oblast zvlášť. 
Výsledky jsme dále statisticky vyhodnotili. Pomocí korelace zaznamenáváme 

vzájemné souvislosti NDVI indexů v pixelech vždy mezi dvěma mapovými vrstvami. 

Vrstev je celkem 18 a vzájemná korelace je vypočítána z dat korelační matice, která je 

přiložena jako příloha. Každý sloupec má v následujících řádcích klesající nebo stoupající 

hodnoty. To odpovídá tomu, jak dochází k postupným změnám pokryvu povrchu a tím i 

různě se měnícím hodnotám NDVI. Hodnoty se pohybují v rozmezí od -1 do +1. 
Spojitá křivka nelineární regrese v grafech změn vegetačních indexu se v našem 

případě vyjádřila logistickou funkcí: 
 

𝐘𝐢 =  
𝐜

𝟏 + 𝐚(𝐛∗𝐗𝐢)
 

 
Kde jsou koeficienty neřízeného zarůstání: 
 
a = 10.3316 
b = -0.00057 
c = 0.75 
 
Křivky jsou vyjádřeny v grafech obrázků 5,6,8 a 9. Obrázek 7 a 9 ukazuje vzájemnou 

korelaci indexů. 
 
Tabulka 2. Vstupní data 

Název snímku Zdroj snímku Rok pořízení Počet dní 
LT51920251984216AAA08   Landsat 5  1984  216 
LT51930251985225XXX05  Landsat 5  1985  591 
LT51930251986212XXX09  Landsat 5  1986  943 
LT51920251988227KIS00  Landsat 5  1988  1688 
LT51930251989188KIS00  Landsat 5  1989  2015 
LT51920251994195AAA02  Landsat 5  1994  3848 
LT51930251997258KIS00  Landsat 5  1997  5007 
LT51920251998222KIS00  Landsat 5  1998  5335 
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5.3. Výsledky 
 

Výhody mapování vegetace prostřednictvím dálkového průzkumu země oproti 

tradičním metodám jsou kupříkladu ty, že družicové snímky zobrazují vegetační rozšíření 

a stav po celém zpracovávaném území. Nevýhodu můžeme vidět v tom, že mapování 

pomocí dálkového průzkumu, špatně rozlišuje druh vegetace ve srovnání s lidským okem 

tzn. že vegetace musí mít jasné spektrální chování při použití metod dálkového průzkumu 

země. Dále záleží na tom, ve kterém ročním období se snímky pořizují, protože v zimě je 

krajina jiná než v létě, dalšími vlivy jsou i období velkého sucha, a naopak silných dešťů. 

Většina metod bere v potaz pouze obrazové (pixelové) informace.  Z toho důvodu je 

problémem rozeznat na družicových snímcích ornou půdu a například travnatý porost, 

oproti tomu jehličnatý les vypadá po celý rok stejně. 
Na ploše o rozloze 48,7 ha byla zahájena lesnická rekultivace od roku 1960. 

V současné době je v procesu rekultivace 78 % výsypky cca 1521,58 ha, dalších 10 % bylo 

podstoupeno zemědělskou rekultivací cca 193,42 ha plochy, zemědělská rekultivace v této 

oblasti byla však pouze v rámci trvalých travnatých porostů, kde je předpoklad, že budou 

využívány jako pastviny nebo louky. Satelitní snímky Landsat zaznamenaly, že nejmenší 

podíl z 0,58 % tj. 11,31 ha, vodní plochy. Zbytek plochy 6,31 % cca 123, 42 ha momentálně 

rekultivovaný není a však spadá do sanačních plánů. Oblasti, kde probíhá spontánní 

rekultivace, tj. s minimálním zásahem člověka, zahrnuje 62 ha plochy. (Lisner a Ráž, 

2017). V grafech jsou vyobrazeny vývoje vegetačního pokryvu na základě vegetačních 

indexů určených ploch v čase. 

LT51920252004223MTI01  Landsat 5  2004  7528 
LT51920252005209KIS00  Landsat 5  2005  7880 
LT51920252006164KIS00  Landsat 5  2006  8200 
LT51920252009236KIS00  Landsat 5  2009  9368 
LT51920252010101KIS01 Landsat 5  2010 9688 
LT51920252011146KIS00   Landsat 85 2011 10008 
LC08L1TP192025201308032017050301T1 Landsat 8  2017 10807 
LC08L1TP192025201506062017040801T1 Landsat 8  2017 11479 
LC08L1TP192025201608272017032101T1 Landsat 8 2017 11927 
LC08L1TP192025201708302017091401T1 Landsat 8 2017 12295 
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Z výsledků je patrné, že oblast jedna, pro kterou je typická samovolná revitalizace, 

vykazuje hodnoty NDVI (obr.5.) větší než oblast dvě (obr.8.), kde byla aplikována řízená 

rekultivace. Oblast dvě zobrazuje po určité době větší stabilitu. Výsledky dopadly dle 

předpokladů. To dokazuje funkčnost výpočtů vegetačních indexů ze satelitních snímků. 
Ostatní indexy ukazují vzájemnou korelaci, hlavně v oblasti jedna (obr. 7), kdy 

zaznamenáváme velkou podobnost hodnot. Kompatibilita indexů v oblasti dva (obr.10.) 
není tak jasně viditelná, což může být ovlivněno různými faktory, které jsou podmětem 

dalšího zkoumání. 
S určitostí můžeme prokázat, že vegetační pokryv daných oblastí se výrazně zvýšil od 

roku 1984 do roku 2017. U lokality jedna vegetace stále mírně narůstá, u oblasti dvě je 

pokryv delší dobu stabilizován. To byl předpoklad při zkoumání rozdílu mezi řízenou 

rekultivací a samovolnou. Hodnoty korelačního koeficientu klesají, což je v souladu 
s postupnými změnami pokryvu povrchu v průběhu let a měnícím se hodnotám NDVI. 
Korelace jsou provedeny přes celou oblast zájmu (obrázek 4). Výpočet nelineární regrese 

se počítal z části zájmové oblasti 1 a 2. 
Samozřejmě přesnost klasifikace je vázaná velikostí prostorového rozlišení snímků. 

Přesněji určují výsledky klasifikace snímky vyššího prostorového rozlišení. Je to z toho 
důvodu, že se na snímku zobrazuje méně tzv. mixelů, což jsou pixely, které odpovídají 

různě namixovaným povrchům. Dalším ovlivňujícím faktorem jsou šířky pásem 

viditelného infračerveného záření a blízkého infračerveného záření. (Tropek et al., 2011) 
 Samovolná rekultivace je pomalejším procesem ovšem utváří heterogenní prostředí 

pro organismy, jejíž stanoviště na celém území i v celé Evropě ubývají. Typicky jsou to 

oblasti s velkým nárůstem křovin, kamenitými plochami a řídkými bylinnými porosty. 

V okolí Kladna byla zjištěna větší biodiverzita v případě samovolně rekultivovaných 

plochách po těžbě uhlí, než na plochách řízené rekultivace. (Tropek et al., 2011) 
 Vegetační index NDVI se těsně po rekultivaci rychle zvětšuje a po čase se jeho 

průběh ustálí. Jak již bylo zmíněno, ponechání krajiny samovolnou obnovou má pomalejší 

průběh, ale následně je více druhově bohatá. Při řízené rekultivaci mají vegetační indexy 

rychlejší průběh (tzn. velikost vegetace rychle stoupá). (Liu, Zhou, and Bai 2016) 
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Obrázek 5. Vývoj křivky NDVI indexu na samovolně rekultivované ploše výsypky 

 
Obrázek 6. Vývojové křivky indexů NDMI, EVI, SAVI a MSAVI na samovolně rekultivované ploše výsypky. 
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Obrázek 7. Vzájemná korelace vybraných indexů na samovolně rekultivované ploše výsypky. (V pořadí EVI, MSAVI, NDMI, NDVI, SAVI) 
 

 
Obrázek 8. Vývoj křivky NDVI indexu na řízeně rekultivované ploše výsypky. 
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Obrázek 9. Vývojové křivky indexů NDMI, EVI, SAVI a MSAVI na řízeně rekultivované ploše výsypky. 

 
Obrázek 10. Vzájemná korelace vybraných indexů na řízeně rekultivované ploše výsypky. (V pořadí EVI, MSAVI, NDMI, NDVI, SAVI) 
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6. Závěr 
Vegetační indexy se stále častěji používají k rychlejšímu zkoumání různých oblastí. 

Také dostupnost satelitních snímků ulehčuje kontrolu biodiverzity. Využití těchto 

technologií je omezeno pouze lidskou fantazií. Tato práce slouží jako podmět k bližšímu 

zkoumání.  
Protože jsme z výsledků usoudili, že vegetační indexy vypočítány ze satelitních 

snímků programu LandSat ukazují předpokládané výsledky a to konkrétně, že revitalizace 

pozorovaných oblastí Podkrušnohorské výsypky probíhá v celku úspěšně. Diskutabilní 

samozřejmě je, zda zvýšení biodiverzity těmito způsoby je nejlepší pro vytvoření 

přirozeného prostředí, podobné původnímu před zahájením těžby, což je smyslem 

revitalizace.  
Podle výsledků je vidět, že přirozená obnova je druhově o něco rozmanitější a 

v průběhu let stoupá plynuleji. Obnova řízená je více homogenní a má rychlejší průběh. 

Dalším podmětem výzkumu by mohlo být srovnání závislosti indexů a propojit dálkový 

výzkum s terénním dlouhodobým průzkumem. Pomocí terénního pozorování bychom 

mohli zjistit důvod těchto rozdílností. Tím můžeme přispět ke zlepšení řízených 

rekultivací, popřípadě urychlení samovolné obnovy.  
Procesy rekultivace na Podkrušnohorské výsypce začal již před rokem 1970, kdy 

se spousta ploch různě přeměňovala a také testovala na nejlepší biofond, bohužel některé 

informace jsou již zapomenuty, a tak nám nezbývá nic jiného, než se odrážet od toho co 
víme a spojením terénního a dálkového pozorovaní hledat to nejvhodnější řešení pro 

revitalizaci krajiny. Těžba nerostných surovin je pro člověka stále nenahraditelná. Je 

potřeba se však vyvíjet a zlepšovat jak technologicky, tím míním samotný průběh těžby, 

tak ekologicky, tzn. způsob revitalizace a obnovy krajiny po zásahu lidské činnosti, ale 

také přírodních katastrof. 
 Satelity Landsat zaznamenávaly změny na Zemi od roku 1972 a poskytují nejdelší 

dálkovou detekci v historii. Až donedávna nebyly tyto senzory důsledně kalibrovány a 
schopnost provádět rozšířené studie o Zemi byla omezená. Díky stále se zlepšujícím 

technologiím máme nyní možnost studovat historii zemského povrchu za posledních 40 

let. 
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Přílohy 
 Tabulka 3 Korelační matice-vzájemná souvislost NDVI v pixelech mezi dvěma mapovými vrstvami 

 

KORELAČNÍ MATICE 

Vrstvy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 1 0,79714 0,78537 0,55639 0,53328 0,41273 0,39109 0,38843 0,39637 0,40746 0,42518 0,36332 0,36523 0,3875 0,35818 0,39661 0,34891 0,34526 

2 0,79714 1 0,8502 0,59792 0,5401 0,3945 0,36377 0,37533 0,37878 0,38136 0,39405 0,34108 0,37668 0,36304 0,35586 0,37105 0,33238 0,32123 

3 0,78537 0,8502 1 0,72198 0,64742 0,47378 0,45418 0,45811 0,45958 0,46246 0,47478 0,41465 0,4327 0,4416 0,41971 0,44434 0,38732 0,37837 

4 0,55639 0,59792 0,72198 1 0,81631 0,55673 0,49726 0,52461 0,54641 0,54369 0,54125 0,45277 0,48483 0,48781 0,4982 0,49473 0,44342 0,42977 

5 0,53328 0,5401 0,64742 0,81631 1 0,73196 0,66549 0,66935 0,68905 0,68142 0,69678 0,60752 0,58682 0,65013 0,56508 0,58461 0,51013 0,503 

6 0,41273 0,3945 0,47378 0,55673 0,73196 1 0,86749 0,85647 0,83759 0,83445 0,84549 0,74502 0,74229 0,78367 0,70078 0,69406 0,60224 0,60863 

7 0,39109 0,36377 0,45418 0,49726 0,66549 0,86749 1 0,94134 0,83047 0,82215 0,83462 0,72482 0,72767 0,76311 0,67091 0,67601 0,58316 0,58695 

8 0,38843 0,37533 0,45811 0,52461 0,66935 0,85647 0,94134 1 0,842 0,83289 0,83491 0,74068 0,74022 0,78255 0,69625 0,69388 0,59085 0,59477 

9 0,39637 0,37878 0,45958 0,54641 0,68905 0,83759 0,83047 0,842 1 0,96995 0,93112 0,83269 0,81817 0,86147 0,81448 0,81714 0,73725 0,74601 

10 0,40746 0,38136 0,46246 0,54369 0,68142 0,83445 0,82215 0,83289 0,96995 1 0,9498 0,85428 0,82985 0,87401 0,82836 0,83037 0,7428 0,75532 

11 0,42518 0,39405 0,47478 0,54125 0,69678 0,84549 0,83462 0,83491 0,93112 0,9498 1 0,86953 0,85837 0,89559 0,81798 0,83247 0,72749 0,73464 

12 0,36332 0,34108 0,41465 0,45277 0,60752 0,74502 0,72482 0,74068 0,83269 0,85428 0,86953 1 0,92481 0,93994 0,88418 0,87878 0,79146 0,78946 

13 0,36523 0,37668 0,4327 0,48483 0,58682 0,74229 0,72767 0,74022 0,81817 0,82985 0,85837 0,92481 1 0,91451 0,91413 0,86721 0,77572 0,76872 

14 0,3875 0,36304 0,4416 0,48781 0,65013 0,78367 0,76311 0,78255 0,86147 0,87401 0,89559 0,93994 0,91451 1 0,8903 0,90771 0,79605 0,80801 

15 0,35818 0,35586 0,41971 0,4982 0,56508 0,70078 0,67091 0,69625 0,81448 0,82836 0,81798 0,88418 0,91413 0,8903 1 0,92625 0,87759 0,87878 

16 0,39661 0,37105 0,44434 0,49473 0,58461 0,69406 0,67601 0,69388 0,81714 0,83037 0,83247 0,87878 0,86721 0,90771 0,92625 1 0,90176 0,90358 

17 0,34891 0,33238 0,38732 0,44342 0,51013 0,60224 0,58316 0,59085 0,73725 0,7428 0,72749 0,79146 0,77572 0,79605 0,87759 0,90176 1 0,9677 

18 0,34526 0,32123 0,37837 0,42977 0,503 0,60863 0,58695 0,59477 0,74601 0,75532 0,73464 0,78946 0,76872 0,80801 0,87878 0,90358 0,9677 1 
     

 


