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Možnosti objektovo orientovanej klasifikácie pri monitoringu lúčnej vegetácie 

a manažmentových zásahov v Krkonošskom národnom parku 

Abstrakt 

Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie možnosti využitia objektovo orientovanej 

klasifikácie z dát družice WorldView-2 a leteckého optického skenera pre klasifikáciu 

lúčnych spoločenstiev a spôsobu manažmentu na území Krkonošského národného 

parku. Hodnotené typy lúčnych spoločenstiev boli stanovené na základe legendy 

vytvorenej botanikom KRNAP. Ďalšou úlohou bolo taktiež porovnanie presnosti 

objektovo orientovanej klasifikácie a klasifikácie na základe metódy „neural net“, ktorú 

na rovnakých dátach prevádzala Pomaháčová (2012) vo svojej diplomovej práci. 

Rozlíšenie tried lúčnych spoločenstiev a manažmentových zásahov prebehlo na 

základe metódy objektovej klasifikácie algoritmom SVM a algoritmom rozhodovacieho 

stromu. Následne bola celková presnosť klasifikácií vyhodnotená a porovnaná 

pomocou bodov získaných z terénu. Diplomová práca prináša nový pohľad na 

požiadavky kladené na úspešnú klasifikáciu horskej lúčnej vegetácie metódou 

objektovo orientovanej klasifikácie.  

Kľúčové slová: objektová klasifikácia, lúčne spoločenstvá, WorldView-2, optický 

letecký skener, SVM, KRNAP 



 

 

Possibilities of object based image analysis for monitoring of meadow vegetation 

and management in the Krkonoše Mountains National Park 

Abstract 

The main aim of the thesis was  to evaluate possibilities of Object Based Image Analysis 

(OBIA) of WorldView-2 satellite image data and aerial optical scanner for meadow 

vegetation and managment types classification in Krkonoše Mountains National Park. 

The classification was based on legend prepared by botanist of the national park. The 

second goal was to compare classification accuracy of Object Based Image Analysis and 

neural net classification method that was used by Pomahačová (2012) for the same 

area and the same WorldView-2 data. OBIA for meadow vegetation was conducted 

using SVM algorithm and „Decision Tree“ algorithm. The classification accuracy was 

estimated using reference points from the field. The thesis puts the requirements 

(optimal parameters and conditions) for successfull object based classification of 

mountain meadow vegetation into a new perspective.  

Key words: Object based classification, meadows, WorldView-2, aerial optical scanner, 

SVM, KRNAP 
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1 Úvod a Ciele práce 

 Krkonoše sú najvyšším pohorím a územím prvého národného parku v Českej 

republike. Odlišné využívanie krajiny viedlo k vytvoreniu rozsiahlých lúk v horskom 

stupni, ktoré takmer súvislo spájajú prirodzené bezlesie nad hornou hranicou lesa 

s úpätím pohorí. Vďaka tomuto prepojeniu dochádzalo k migrácii alpínskych druhov 

do nižších polôh a naopak, druhy pôvodne rastúce mimo vlastné pohorie migrovali do 

jeho vnútra a vyšších nadmorských výšok. Tým sa vytvorili v horskom stupni druhovo 

veľmi bohaté porasty, ktoré nemajú v ostatných pohoriach Českej republiky obdobu 

(Krahulec et al., 1997).  

Udržanie tohoto cenného dedičstva je teda v záujme či už ochranárov prírody 

alebo správcov národného parku. V poslednom období preberá iniciátivu ochrany 

a správy lúčnych spoločenstiev v Krkonošiach správa Krkonošského Národného Parku. 

Udržanie týchto lúk v priaznivom stave si vyžaduje pravidelné obhospodarovanie, 

ktoré správa KRNAP monitoruje. Zaznamenávané sú zmeny v manažmente na 

jednotlivých lúčnych porastoch ako aj výskyty samostatných tried lúčnych 

spoločenstiev. Pre efektívny monitoring je potrebné presné, spoľahlivé a opakované 

zaznamenávanie jednotlivých typov manažmentu lúčnej vegetácie (pasenie, kosenie, 

mulčovanie). Dôležité je taktiež rýchlym a automatizovaným spôsobom rozoznať 

druhovo bohaté a prírodovedne cenné lúčne porasty od druhovo chudobných.   

Vizuálne zisťovanie uvedených skutočností mapovateľmi v teréne má svoje 

nevýhody, medzi ktoré bezpochyby patrí zaťaženie subjektívnou chybou a veľká 

časová náročnosť. Dané nedostatky terénneho monitorovania môžu byť odstránené 

použitím metód diaľkového prieskumu zeme, ktoré by mohli pomôcť objektívne 

a opakovane mapovať základné jednotky vegetácie na lúčnych enklávach, a s malou 

časovou náročnosťou kontrolovať spôsob manažmentu.  

V rámci týchto poznatkov vznikla iniciatíva monitoringu manažmentu a typov 

lúčnej vegetácie na území Krkonošského národného parku využitím metódy DPZ. 

Vznikla tak aj téma diplomovej práce „Možnosti objektovo orientovanej klasifikácie pri 

monitoringu lúčnej vegetácie a manažmentových zásahov v Krkonošskom národnom 

parku“. 

Hlavným cieľom predkladanej diplomovej práce je zistiť s akou presnosťou je 

možné s využitím objektovo orientovanej klasifikácie klasifikovať typy lúčnej vegetácie 



 

 

a manažmentových zásahov z dát multispektrálneho skenera WorldView-2 

pozostávajúceho z 8 pásiem a z dát leteckého skenera pozostávajúceho zo 4 pásiem 

(červené, zelené, modré, infračervené). Primárne sa bude vychádzať z legendy 

navrhnutej botanikom KRNAP.  

 Ďalším cieľom predkladanej diplomovej práce je porovnanie možností obidvoch 

spomínaných typov dát a následné vyhodnotenie ich presnosti a odlišnosti. Cieľom je  

taktiež zhodnotiť a porovnať výsledky objektovo orientovanej klasifikácie s 

výsledkami klasifikácie na základe metódy „neural net“ snímku WorldView-2, ktorú 

prevádzala Pomaháčová (2012) vo svojej diplomovej práci na rovnakom záujmovom 

území. 

Hlavným výstupom diplomovej práce sú mapy lúčnej vegetácie a 

manažmentových zásahov z uvedených 2 zdrojov dát na modelovom území. Výsledky 

práce boli verifikované na základe terénneho prieskumu. 



 

 

2 Literárna rešerš 

 Záujem o automatizáciu rôznych analýz na základe družicových snímok neustále 

rastie. Objektová klasifikácia, ktorá sa stala záujmovou oblasťou výskumu už v 90. 

rokoch minulého storočia, ponúka efektívny prístup pre dobrú klasifikáciu zemského 

povrchu, a to najmä zo snímok s vysokým rozlíšením (Wulder et al., 2008; Im and 

Jensen, 2005). Objektovo orientovaná klasifikácia prináša v porovnaní s pixelovo-

orientovanou klasifikáciou prinajmenšom tri zlepšenia. Prvým je rozdelenie obrazu na 

objekty, čím sa daný obraz dostáva bližšie k spôsobu chápania krajiny tak, ako ju vníma 

človek (Hay and Castilla, 2006). Navyše okrem spektrálnych príznakov sa v objektovej 

klasifikácii využívajú taktiež tvarové, geometrické či kontextuálne príznaky (Hay and 

Castilla, 2006; Yu et al., 2006). Objekt záujmu môže byť taktiež vyčlenený z obrazu 

a pridelený k rôznym kategóriám (napr. rozdielny uhol, orientácia), ktoré následne 

vstupujú do analýzy (Kux and Araújo, 2008).  

V prospech objektovej klasifikácie voči klasifikácii na základe pixelov hovorí aj 

štúdia Cleva et al. (2008) z Univerzity v Berkley, ktorá skúma rozdiel medzi objektovou 

a pixelovou klasifikáciou z farebnej leteckej snímky s vysokým rozlíšením (15 cm 

presnosť). Daný snímok bol zhotovený 23.2.2005 v Napa County v Kalifornii a zaberal 

rozlohu približne okolo 1,33 km2. Pixelovo orientovaná klasifikácia prebiehala na 

základe neriadenej klasifikácie ISODATA, zatiaľ čo objektovo orientovaná klasifikácia 

prebiehala na základe kombinácie riadenej fuzzy klasifikácie a klasifikácie najbližšieho 

suseda. Na základe členitosti terénu bol snímok klasifikovaný do 4 kategórií (zastavané 

územie, nízka vegetácia, stromy/kríky, tiene). Konečný výsledok ukázal, že všetky 

triedy klasifikované objektovou klasifikáciou dosiahli lepšie výsledky, a že priemerná 

presnosť klasifikácie stúpla z 62,11 % pre pixelovo orientovanú klasifikáciu na 80,08 

% pre objektovo orientovanú klasifikáciu. Najväčší nárast v presnosti bol zaznamenaný 

pri klasifikácii zastavaného územia, kde presnosť vzrástla z podpriemerných 21,43 % 

na pomerne dobrých 63,13 %.  

Rozdiely medzi objektovou klasifikáciou a klasifikáciou na základe pixelov 

skúma taktiež práca Whitesida et al. (2011). V danej práci sa skúmajú rozdiely 

v jednotlivých prístupoch klasifikácie na základe mapovania vegetácie na savanách 

v Austrálii. Záujmová zóna je situovaná v regióne Florence Creek v Litchfieldskom 

Národnom Parku na severozápade Severného teritória s rozlohou 1373 ha. Klasifikácia 



 

 

bola prevádzaná na dátach z družice ASTER z dňa 26.6.2000. Dáta pozostávali z 15 

spektrálnych pásiem. Štyri vo viditeľnom a blízkom infračervenom pásme s 15 m 

presnosťou, 6 v krátkovlnnom infračervenom pásme s presnosťou 30 m a 5 

v termálnom infračervenom pásme s presnosťou 90 m. Objektová klasifikácia bola 

vytváraná na základe kontrolovanej klasifikácie najbližšieho suseda a fuzzy 

klasifikačného algoritmu, zatiaľ čo pixelovo orientovaná klasifikácia prebiehala za 

pomoci riadenej klasifikácie Maximal Likelihood. V obidvoch prípadoch bolo 

vyklasifikovaných 10 tried. Objektová klasifikácia dosahovala priemernú presnosť 

78,51 % a hodnotu kappa koeficientu 0,75, zatiaľ čo pixelovo orientovaná klasifikácia 

dosahovala priemernú presnosť 69,53 % s hodnotou kappa koeficientu 0,65. 

Objektovo orientovaná klasifikácia dosahuje lepších výsledkov vďaka tomu, že 

jednotlivé objekty vierohodnejšie reprezentujú celky vegetácie na zemskom povrchu 

(Addink et al., 2007) a taktiež kvôli tomu, že spektrálna podobnosť v rámci tried je 

redukovaná (Quartel et al., 2006). Možnosti detekcie zmien a ich monitoringu metódou 

objektovej klasifikácie neboli ešte dopodrobna preskúmané, avšak aj napriek tomu 

vieme povedať, že dané výsledky do značnej miery pokrývajú nevýhody a limity 

pixelovo orientovanej klasifikácie, a tak poskytujú vhodný a silný prostriedok na 

detekciu a monitoring zmien krajinnej pokrývky (Addik et al., 2006; Hall and Hay, 

2003).  

Ako už bolo spomínané, objektová klasifikácia je silným nástrojom, ktorý je 

využívaný nielen na klasifikáciu vegetácie, no využíva sa taktiež aj pri rôznych ďalších 

analýzach. Pre bližšiu predstavu možno spomenúť extrakciu budov a komunikácií, 

extrakciu pobrežnej línie (Urbanski, 2010), monitoring zosuvov v Himalájach (Martha, 

2010), poprípade detekciu kamenných záhrad na Veľkonočných ostrovoch (Ladefoged 

et al., 2012).  

Pre rôznorodosť použitia objektovej klasifikácie zostáva stále najdôležitejším 

faktorom klasifikačná metóda. Ak berieme do úvahy klasifikáciu vegetácie, všeobecne 

platí, že pre heterogénne spoločenstvá s väčšou variabilitou v rámci pixelu je 

vhodnejšie použiť mäkké a štatisticky založené klasifikácie (napr. fuzzy klasifikácia), 

na rozdiel od homogénnych spoločenstiev, kde je vhodné použiť tvrdé klasifikátory 

(Sha et al., 2008). Keďže vegetácia a ekosystém sa vyznačujú veľkou rozmanitosťou 

a variabilitou štruktúr, vznikajú rôzne prístupy k jej klasifikácii. 



 

 

Keďže v rámci lúčnych spoločenstiev sa často na jednom mieste vyskytujú 

heterogénne spoločenstvá pri spoločenstvách, ktoré sú viac homogénne, je možné na 

ich klasifikáciu využiť taktiež kombináciu spomínaných metód. 

Kombináciu objektovej klasifikácie a algoritmu rozhodovacieho stromu použil 

vo svojej štúdií Peña-Barragán et al. (2011). Touto kombináciou vzniká metóda Object-

based Crop Identification and Mapping (OCIM) pre multisezónne porovnania veľkého 

počtu typov plodín a pôdnych charakterov. Daná klasifikácia berie do úvahy spektrálne 

ako aj botanické či fenologické faktory. Spomínaná štúdia bola zameraná na región Yolo 

County v Kalifornii na ploche 265 000 hektárov. Na danom území sa vyskytovala najmä 

ďatelina, paradajky, zimné obilniny (hlavne pšenica, ovos, raž), ryža, slnečnica, vlašské 

orechy, svetlice, vinič, kukurica a mandle. Tieto plodiny sa rozliehajú na zhruba 80 % 

územia. Zvyšné územie zaberajú lúky. Hlavným cieľom danej práce bolo zhodnotiť 

vzťahy rôznych vegetačných indexov a texturálnych príznakov v závislosti na rôznych 

plodinách. Taktiež bol sledovaný prínos viditeľných pásiem (VID) a pásiem NIR a SWIR 

v náväznosti na identifikáciu typov plodín a špecifických manažmentových techník. 

V neposlednom rade bola skúmaná aj sezónna identifikácia jednotlivých plodín. Dáta 

pre danú klasifikáciu pochádzajú z družice ASTER. Ide o 3 snímky z roku 2006 (7.5, 

24.6, 12.9). Pre danú štúdiu bolo vybrané viditeľné (zelené a červené) pásmo a blízke 

infračervené pásmo (NIR) s rozlíšením 15 m, a všetkých 6 krátkovlnných 

infračervených pásiem (SWIR) s 30 m rozlíšením. Obidve rozlíšenia boli následne 

skombinované prevzorkovaním snímkou s 30 m presnosťou do 15 m pixelovej 

veľkosti. Na základe vlnových dĺžok pásiem družice ASTER bolo odvodených 20 

vegetačných indexov ktoré boli na základe spektrálnych oblastí rozdelené do 5 skupín 

(VID, VID-NIR, NIR-SWIR, VID-SWIR a SWIR indexy). Toto spektrum indexov bolo 

použité na vytvorenie modelu rozhodovacieho stromu, ktorý zahŕňal 16 spektrálnych, 

6 textúrových a 2 hierarchické príznaky. OCIM metóda je založená na vymedzení 

oblasti pre plodiny na základe segmentácie s následnou aplikáciou modelu 

rozhodovacieho stromu a vybraných spektrálnych a textúrových príznakov. Na základe 

týchto rozhodovacích pravidiel dosiahla následná klasifikácia priemernú presnosť 79 

% s hodnotou kappa koeficientu 0,75. Najhoršie dopadla klasifikácia pre zimné 

obilniny (pšenica, ovos, raž) a naopak najlepšie pre letné plodiny (kukurica, ryža, 

slnečnica...).  



 

 

 Ďalšia štúdia, ktorú spracovali Laliberte et al. (2007) sa zameriava na 

klasifikáciu zelenej a starnúcej vegetácie kombinovanou metódou algoritmu 

rozhodovacieho stromu a algoritmu najbližšieho suseda. Daná klasifikácia prebieha na 

sérii prepojených pozemných fotiek s veľmi vysokým rozlíšením. Cieľom klasifikácie 

bolo pomocou objektovo orientovanej klasifikácie klasifikovať pôdu, tiene, zelenú 

a starnúcu vegetáciu. Klasifikované územie sa nachádza severovýchodne od Las Cures 

v Novom Mexiku v nadmorskej výške okolo 1200 m.n.m. Územie bolo zachytené 

digitálnym fotoaparátom s rozlíšením 3264 x 2448 pixelov z výšky 2,8 m nad 

horizontom. Jedna snímka zachytávala časť územia s rozlohou 2,5 x 3,5 m, čo odpovedá 

priemernému rozlíšeniu 1 px/1 mm. Celkové územie pozostávalo z 50 snímok. 

Pozemné trénovacie vzorky boli vyčlenené na základe LPI (Line-point-intercept) 

techniky (Henrick et al., 2005). Celkovo bolo nazbieraných 104 bodov. Autori si pre 

klasifikáciu vybrali program eCognition, ktorý podľa nich najlepšie vyhovuje ich 

požiadavkám a je schopný kombinovať techniku rozhodovacieho stromu a algoritmu 

najbližšieho suseda. V danom programe previedli pred začiatkom klasifikácie snímky 

z RGB do priestoru IHS (Intensity, Hue, Saturation). S takto upravenou snímkou 

následne začali vytvárať klasifikačné pravidlá. Prvým krokom bolo oddelenie tieňov od 

ostatných zložiek snímku, na základe pásma Intensity. Po odfiltrovaní tieňov sa ostatné 

zložky snímku klasifikovali na pôdu a vegetáciu, k čomu výborne poslúžila kombinácia 

pásiem Hue a Saturation. Na klasifikáciu zelenej a starnúcej vegetácie bola následne 

použitá metóda najbližšieho suseda použitím 10-15 vzorových objektov pre každú 

triedu, keďže dané kategórie sa nedali jednoznačne určiť na základe odlišností 

v príznakovom priestore. Priemerná presnosť klasifikácie dosahovala vynikajúcich 

výsledkov okolo 92 %, čo poukazuje na vhodnosť zvolenej metódy objektovej 

klasifikácie, v ktorej sa použila kombinácia metódy rozhodovacieho stromu a metódy 

najbližšieho suseda. Štúdia taktiež hodnotí maskovanie zvoleného územia na základe 

rozhodovacieho stromu z IHS pásiem, ktoré sa ukázali ako vhodné na separáciu tieňov 

a oddelenie pôdy od vegetácie. Pri zložitejších klasifikáciách je možné použiť viacero 

spektrálnych, priestorových či kontextuálnych príznakov. Na základe týchto výsledkov 

autori odporúčajú danú metódu využiť aj pri klasifikácii zložitejších štruktúr, čím 

klasifikácia horských lúčnych spoločenstiev bezpochyby je. 



 

 

Samotná klasifikácia lúčnej vegetácie je náročnou úlohou, pretože potenciál 

úspechu klasifikácie satelitného záberu ovplyvňuje rad faktorov (Salovaara et al., 

2005). Ako už bolo uvedené v úvode, rovnaký typ lúčnej vegetácie môže mať na 

satelitných snímkach odlišné spektrálne vlastnosti a naopak odlišné typy vegetácie 

môžu mať podobné spektrum (Cingolani et al., 2004; Stuart et al., 2006). 

Okrem klasifikácie samotných lúčnych spoločenstiev sa rad štúdií zaoberá aj 

klasifikáciou manažmentových zásahov. Kontrola o vykonávaní konkrétneho 

manažmentu na lúčnych porastoch totiž často súvisí napríklad s prideľovaním dotácií. 

Otázkou manažmentu trávnatých spoločenstiev v Douglas County v Kansase sa 

zaoberá aj štúdia Prica et al. (2002). Hodnotených je niekoľko vegetačných indexov 

a kombinácia spektrálnych družicových pásiem Landsat TM pre rozlíšenie 

manažmentových opatrení. V danej práci boli použité 3 snímky z roku 1997 (15.5, 2.7, 

4.9). Trávnaté porasty boli rozdelené do 6 kategórií na lúky pasené, kosené a chránené, 

ktoré patrili do skupiny buď chladnomilných alebo teplomilných. Pre účely klasifikácie 

boli vyčlenené nasledovné parametre a indexy – GVI, WI, NDVI, tesseled cap, 

brightness, 3 hlavné komponenty (PCA), GR (green ratio),  MR (MIR ratio), pásma TM1-

TM5 a pásmo TM7. Porovnanie bolo založené na kombinácii jedného, dvoch, poprípade 

všetkých troch snímkov na základe diskriminačnej analýzy. Následne bolo zistené, že 

bez ohľadu na kombináciu snímkov bolo pásmo TM4 (stredné infračervené pásmo) 

stále vyhodnotené ako prvá premenná pri rozlišovaní lúčnych spoločenstiev. Medzi 

vegetačnými indexmi naopak dominoval index GVI. Z danej štúdie vyplýva, že 

vegetačné indexy sú vhodnejšie pre rozlišovanie vegetácie v aktívnom štádiu (v danom 

prípade do istej miery prvý snímok a druhý snímok). Septembrový snímok je najmenej 

vhodný, keďže chladnomilné a teplomilné druhy vykazujú rovnaké spektrálne 

vlastnosti. 

Otázkou manažmentu lúčnych spoločenstiev a určovania typu lúčnych 

spoločenstiev z dát s veľmi vysokým rozlíšením sa zaoberá vo svojej diplomovej práci 

Pomahačová (2012). Pomocou neurónových sietí prevádzala klasifikáciu lúčnych 

spoločenstiev na území Krkonošského národného parku z 2 snímok vyhotovených 

22.82011 a 24.9.2011. V tejto práci bol s využitím diskriminačnej analýzy zhodnotený 

význam spektrálnych pásiem družice WorldView-2/Quickbird, vybraných vegetačných 

indexov a parametrov analýzy hlavných komponentov (PCA) pre rozlíšenie tried lúčnej 



 

 

vegetácie. S cieľom nájsť optimálnu kombináciu premenných pre diskrimináciu medzi 

danými triedami lúčnych spoločenstiev a zlepšiť tak presnosť klasifikácie, bola použitá 

Fisherova diskriminačná analýza. Celkom bolo testovaných 24 premenných – 8 pásiem 

družicového snímku WorldView-2 (coastal-blue, blue, green, yellow, red, red edge, 

NIR1, NIR2), 8 hlavných komponentov PCA analýzy a vegetačné indexy (NDVI, RVI, 

SAVI, NDVI Coastal-blue, NDVI blue, NDVI green, NDVI yellow, NDVI Red-edge). Z výsledkov 

diskriminačnej analýzy bolo vybraných 14 premenných (NDVI, NDVI blue, NDVI green, 

NDVI yellow, SAVI, RVI a všetky pásma družice WorldView-2). Následne na základe 

týchto výsledkov bola prevedená klasifikácia do 9 tried (na základe legendy stanovenej 

botanikom) metódou neurónových sietí a metódou maximálnej vierohodnosti. 

Obdobný postup bol použitý pre dáta z družice Quickbird. Celková presnosť 

klasifikácie septembrového snímku pomocou umelých neurónových sieti dosiahla 

91,1414 % s kappa koeficientom 0,8957. Presnosť klasifikácie augustového snímku 

dosiahla 90,741 % s kappa koeficientom 0,8913. Výsledky klasifikácie dát z družice 

Quickbird dosahovali nižších výsledkov. Septembrový snímok dosiahol presnosť 

76,5119 % s kappa koeficientom 0,7203, zatiaľ čo augustový snímok dosahoval 

presnosť 74,7195 % s kappa koeficientom 0,7032. Celková presnosť daných výstupov 

vychádzala z pôvodných terénnych dát, ktoré vstupovali do klasifikácie. Pre 

hodnotenie klasifikácie sa teda použila rovnaká množina trénovacích bodov ako 

množina, ktorá bola použitá pre samotnú klasifikáciu. Z daných výsledkov vyplýva, že 

pre klasifikáciu lúčnej vegetácie sú vhodnejšie dáta pochádzajúce z družice 

WorldView-2, ktoré prinášajú výrazne lepšie výsledky vďaka špeciálnym pásmam 

(coastal blue, yellow, red-edge a NIR2). Autorka v závere práce doporučuje na základe 

poznatkov pri vlastnej klasifikácii použiť objektovú klasifikáciu, ktorá by podľa nej 

mohla priniesť zlepšenie výstupov klasifikácie napríklad u manažmentových kategórií, 

u ktorých je badateľná typická štruktúra (napr. riadkovanie).  

Porovnaním senzorov pre efektívnu klasifikáciu vegetácie a rôznorodej flóry sa 

zaoberali aj Feilhauer et al. (2012), kde porovnávali radu senzorov na snímkach z júna, 

júla a augusta 2012. Na každom zo snímkov skúmali spektrálne pásma daných 

senzorov a ich vplyv na možnosti klasifikácie medzi triedami tráv chudobných na 

živiny, podmáčanými vresoviskami a lužnými lúkami. Porovnávala sa teda spektrálna 

rôznorodosť daných tried na základe spektrálnych pásiem daných senzorov. 



 

 

V porovnaní medzi senzormi dosahoval senzor WorldView-2, výborné výsledky vo 

všetkých obdobiach a medzi všetkými triedami. Družica WorldView-2 disponuje oproti 

tradičným pásmam, ktoré ma spoločné s družicou Quickbird (blue, green, red, near-

infrared) aj novými 4 pásmami (coastal blue, yellow, red-edge, near-infrared 2). 

Spomínané pásma jednoznačne zvyšujú informačný obsah a možnosti využitia týchto 

dát predovšetkým pre potreby vegetačných analýz, batymetrických meraní a 

objektovo orientovanej klasifikácie.  

Družica WorldView-2 pozostáva z rozumného počtu spektrálnych pásiem, ktoré 

sú nakonfigurované vo vhodných elektromagnetických spektrách, zahŕňajúcich „red 

edge“. V diaľkovom prieskume zeme sa „red edge “ považuje za oblasť s náhlou zmenou 

odrazivosti listov, a to medzi 680 – 780 nm. Vytvára sa tu tak rozmedzie silnej 

absorpcie chlorofylu v červenom pásme a vysokej odrazivosti v blízkom infračervenom 

pásme (Horler et al., 1983). WorldView-2 ponúka vyššie priestorové rozlíšenie (2 m) 

než tradičné širokopásmové družice (SPOT a Landsat TM). Zároveň vhodne redukuje 

redundanciu obsiahnutú v hyperspektrálnych dátach (Omar, 2010; Sridharan, 2010).  



 

 

3 Charakteristika záujmového územia 

3.1 Geo-ekologická charakteristika sledovaného územia 

Krkonoše tvoria najsevernejší stredoeurópský horský pás a v Českej republike 

sú najvyšším pohorím, kde bol v roku 1963 zriadený prvý národný park KRNAP. Ich 

svahy sa týčia nad alpínsku úroveň lesa, čím predstavujú prirodzený val na okraji 

rozľahlých nížin v Nemecku a Poľsku (www.krnap.cz). Ich dĺžka je približne 36 km, 

pričom sú pretiahnuté v smere severozápad - juhovýchod (Krahulec et al., 1997). Aj 

napriek pomerne malej rozlohe a nízkej nadmorskej výške ovplývajú veľkým 

faunistickým ako aj floristickým bohatstvom, a predstavujú tak jedno z významných 

centier biodiverzity v strednej Európe. 

 Sledované územie s rozlohou asi 80 km2 sa nachádza severovýchodne od mesta 

Vrchlabí a zahŕňa nadmorské výšky od 550 m.n.m. až po 1450 m.n.m. Z hľadiska 

rastlinného pokryvu tu nachádzame prevažne lesné a lúčne spoločenstvá (viď obr.1). 

 

Obr.1 Záujmové územie odpovedajúce snímku z dát WorldView-2 (Zdroj: 

http://geoportal.gov.cz, upravené autorom pomocou ArcGIS 10.1) 



 

 

 Krkonoše spolu s Rýchorami, Jizerskými horami, Lužickými horami a ďalšími 

časťami podhorí vytvárajú geologický celok tzv. Krkonošsko - Jizerské kryštalinikum 

(Fanta, 1968). Z najväčšej časti je ich podložie tvorené kryštalickými bridlicami - 

svormi, fylitmi, kvarcitmi a ortorulami, spadajúcimi do proterozoika a staropaleozoika. 

Žula však tvorí prevažnú časť podložia krkonošského chrbáta. Vplyvom alpínskeho 

vrásnenia v priebehu treťohôr tu došlo k mohutnej riečnej erózii, v rámci ktorej 

vznikali dnes typické rázsochy a členité siete riečnych údolí. Povrch tohto pohoria 

nepochybne odráža aj pleistocénnu ľadovcovú činnosť (www.krnap.cz). 

Jedinečný ráz klímy Krkonoš je priamo závislý na objeme pohoria, nadmorskej 

výške, či expozícii svahov. Práve týmto sa totiž Krkonoše líšia od ostatných pohorí 

Českej republiky. Vzhľadom k ich relatívne malej vzdialenosti od Atlantického oceánu 

má klíma Krkonoš výrazne oceánsky charakter (Fanta, 1968). Ročný úhrn zrážok sa tu 

pohybuje v okolí 1000 mm., priemerná ročná teplota medzi O°C a 6°C (Boháč, 1971).  

 Dotýkajúc sa pôdnych pomerov Krkonošského národného parku by sa dalo 

povedať, že prevažná väčšina krkonošských pôd je kyslá. V najnižších polohách 

prevažujú hnedé lesné pôdy, vyššie zaznamenávame humusové a rašelinové podzoly, 

s prímesou podzolových rankerov. Na vápnitom podloží sa vyvinuli rendziny, zatiaľ čo 

na najvyšších miestach sa môžme stretnúť s veľmi plytkými alpínskymi pôdami. 

Z hľadiska horizontálnej zonálnosti netreba opomenúť ani glejové či niválne pôdy 

pozdĺž riek (www.krnap.cz). 

 Podľa regionálneho fytogeografického členenia sú Krkonoše samostatným 

fytogeografickým okresom v podoblasti sudetskej flóry (Sudeticum), ktorý leží 

v podoblasti stredoeurópskej lesnej kveteny (Hercynicum), pričom zo súčasných 

poznatkov vyplýva, že sa tu nachádza až 1250 druhov cievnatých rastlín, čo napokon 

predstavuje niečo vyše polovice druhového zloženia celkovej tunajšej pôvodnej flóry. 

Objavujú sa tu ako glaciálne relikty (napríklad ostružina moruška (Rubus 

chamaemorus), všivec krkonošský (Pedicularis sudetica), šidlatka jazerná (Isoetes 

lacustris)), tak aj krkonošské endemity (napríklad jarabina sudetská (Sorbus sudetica), 

zvonček český (Campanula bohemica), lomikameň pižmový (Saxifraga moschata 

basaltica), či bedrovník lomikameňový (Pimpinela saxifraga rupestris)). Z hľadiska 

vertikálnej zonálnosti sú v Krkonošiach prítomné 4 vegetačné stupne: submotnánny 

(400 - 800 m.n.m.), montánny (800 - 1200 m.n.m.), subalpínsky (1200 - 1450 m.n.m.), 



 

 

alpínsky (1450 - 1602 m.n.m.) (www.krnap.cz). Medzi najcennejšie rastlinné 

spoločenstvá, tu sa nachádzajúce, patria nesporne spoločenstvá krkonošských lúk (viď 

obr.2). 

 

Obr. 2 Svahové lúky na území Veľkej Úpy (Zdroj: Krahulec et al., 1997) 

3. 2 Základné lúčne spoločenstvá Krkonoš 

Čo sa pôvodnosti krkonošských lúk týka, je nutné spomenúť, že väčšina z nich 

je produktom ľudskej činnosti. Za skutočne pôvodné možno považovať len psicové 

porasty nad hornou hranicou lesa, najmä v oblastiach okrajov karov a na rozsiahlych 

vrcholových plató vo východnej a západnej časti Krkonoš. Tak ako u všetkých 

polokultúrnych lúk, tak aj tu je nutné pravidelne odstraňovať nadzemnú biomasu buď 

kosením alebo pastvou. Ak sa totiž tak nedeje dlhšiu dobu, invadujú sem dreviny a lúka 

sa postupným sukcesným radom mení na les. Lúčne spoločenstvá sú tvorené 

pestrejšou paletou druhov ako okolité spoločenstvá lesa. Druhová rozmanitosť je tu 

priamo závislá na nadmorskej výške, množstve živín a vlhkosti stanovišťa (Krahulec et 

al., 1997). 

Ak je pôda dostatočne zásobená živinami a nie je príliš vlhká, ani príliš suchá, 

nachádzajú sa na nej spoločenstvá radu Arrhenetheretalia. Predovšetkým v nižších 

polohách sú reprezentované radom Arrhenaterion, vo vyšších zväzom Polygono-

Trisetion. V pomerne veľkom výškovom rozpätí sa však tieto spoločenstvá vyskytujú 



 

 

súbežne a závisia na rade ďalších faktorov, ktoré konkrétne spoločenstvo z nich na 

danom mieste vznikne. Takéto lúky sú v rámci Krkonoš bežné, najmä v západných 

a juhozápadných oblastiach pohoria v nadmorských výškach od 450 do 1000 m.n.m. na 

pôdach s hlbokým pôdnym horizontom (Chytrý, 2007). Do úzkych, chladných a vlhkých 

údolí zasahuje montánne Geranio-Trisetetum, miestami až na ich dno, či dolnú časť 

svahov, zatiaľ čo submontánne spoločenstvá (Trifolio - Festucetum a Poo - Trisetetum) 

osídľujú vyššie polohy v hornej časti tých istých údolí. Záleží však na pôdnych 

podmienkach, na režime živín a vody. Na lepšie zásobených stanovištiach sa vytvárajú 

porasty zaradené do asociácie Poo - Trisetetum, na chudobnejších a piesčitejších 

pôdach, najmä na vymývaných konvexnejších častiach svahov, sú to porasty asociácie 

Trifolio - Festucetum. Dá sa však okrem toho pozorovať aj zreteľný výškový posun 

spoločenstiev od východu k západu. Na západe zostupujú horské spoločenstvá hlboko 

do nižších polôh (Harrachov), zatiaľ čo na východe sa nachádzajú submontánne 

spoločenstvá aj vo vyšších nadmorských výškach (Lysečiny) (Krahulec et al., 1997). 

Spoločenstvá Melandrio rubri - Phleetum alpini roztrúsené vo východných Krkonošiach 

sú považované za endemické spoločenstvá, ktoré sa okrem Krkonoš nikde inde 

nevyskytujú. Tieto mezofilné vlhké lúky sa nachádzajú v nadmorských výškach od 850 

- 1300 m.n.m. na plochých alebo mierne sklonených polohách nižších hrebeňových 

partií, kde sa nachádza hnedozem. K endemickým spoločenstvám radíme ešte aj horské 

psicové trávniky (Sileno vulgaris - Nardetum) (Chytrý, 2007). 

Na živinami chudobných substrátoch sa nachádzajú spoločenstvá radu 

Nardetalia, a to ako na suchých, tak aj na mierne vlhkých pôdach. Spoločenstvá tohto 

radu sú v Krkonošiach reprezentované troma zväzmi: v nižších polohách zväzom 

Violion caninae, teda zväz horských a podhorských oligotrofných psicových trávnikov, 

v stredných (montánnych) polohách zväzom Nardo - Agrostion tenuis, predstavujúci 

horské trávniky a v oblastiach v okolí hornej hranice lesa zväzom Nardion. Na 

vrcholových plató sa nachádzajú psicové porasty zväzu Nardo - Caricion rigidae, ktoré 

sú však vďaka svojmu druhovému zloženiu zaraďované do triedy Juncetea trifidi. 

Pokiaľ sú v nižších polohách stanovištia s veľmi tvrdým a ťažšie zvetrávateľným 

geologickým podložím a lúky nie sú kosené, vyvíjajú sa tu spoločenstvá drobných 

kríčkov, patriacich do radu Calluno - Ulicetalia. Na živinami chudobných pôdach s trvale 



 

 

vysokým zásobením vodou v celom pôdnom profile sa vytvárajú rašelinové lúky triedy 

Scheuchzerio - Caricetea fuscae.  

Na vlhkých až zamokrených , živinami skôr lepšie zásobených stanovištiach, sa 

nachádzajú spoločenstvá radu Molinietalia, zväzu Calthion. Zloženie týchto 

spoločenstiev sa veľmi mení pri absencii pravidelného kosenia - kosené lúky sa radia 

do podzväzu Calthion, nekosené do podzväzu Filipendulenion.  

Ďalšia diferenciácia spoločenstiev jednotlivých zväzov je daná rozdielmi 

v zásobení živinami, často teda aj s intenzitou obhospodarovania, ďalej jemnejšími 

rozdielmi v pôdnej vlhkosti a niektorými geografickými faktormi, ako je napríklad 

vzdialenosť od hlavného hrebeňa, či umiestnenie lokality v západnej, či východnej časti 

pohoria. 

Dali by sa teda z toho odvodiť aj možné zmeny spoločenstiev v závislosti na 

obhospodarovaní, napríklad na vysokej pôdnej vlhkosti závislé spoločenstvá zväzu 

Calthion sa po odvodnení zrazu menia na spoločenstvá zväzu Polygono - Trisetion. 

Vyhnojením spoločenstiev zväzu Nargo - Agrostion tenuis dochádza k ich premene na 

spoločenstvá zväzu Polygono - Trisetion (Krahulec et al., 1997).  



 

 

4 Dáta a metodika 

4.1 Použité dáta 

4.1.1 Družicové dáta WorldView 2 

 Pre danú diplomovú prácu boli k dispozícii družicové snímky WorldView-2 

nasnímané 22.8.2011 a 24.9.2011, ktoré odpovedali záujmovému územiu. Po 

vizuálnom zhodnotení daných snímkov bolo rozhodnuté, že sa bude pracovať so 

septembrovými dátami, keďže dáta zo dňa 22.8.2011 boli nevyhovujúce kvôli 

rušivému vplyvu mrakov na značnej časti územia. Pri klasifikácii lúčnych spoločenstiev 

sa tak vychádzalo zo septembrového snímku (viď obr. 3), kde sa oblačnosť vyskytovala 

len minimálne. Snímky družice WorldView-2 boli rádiometricky a geometricky 

upravené, no pred samotným použitím bolo ešte potrebné snímky ortorektifikovať. 

Družica WorldView-2 je prvou komerčnou družicou poskytujúcou snímky 

s veľmi vysokým rozlíšením v 8 spektrálnych pásmach od viditeľného spektra až po 

blízke infračervené spektrum. Družica je taktiež schopná zachytiť panchromatickú 

snímku s priestorovým rozlíšením 46 cm a ako prvý komerčný satelit je schopná 

poskytnúť 8-pásmovú snímku s priestorovým rozlíšením 1,84 m. Družica WorldView-

2 je vďaka svojej flexibilite schopná zachytiť obrazové dáta z územia takmer 1 mil.km2 

každý deň. 

Okrem zaužívaných pásiem ako je viditeľné modré, zelené, červené a blízke 

infračervené, snímač zachytáva aj ďalšie nové pásma určené na pokročilé 

multispektrálne analýzy využívané najmä pri batymetrických meraniach, vegetačných 

analýzach ale taktiež aj pri objektovo orientovanej klasifikácii (www.digitalglobe.com).  

 

Coastal Blue (400 - 450 nm) 

- Nové pásmo 

- Dobre absorbované chlorofylom v zdravých rastlinách  

- Vhodné pri realizácii vegetačných analýz 

- Najmenej absorbované vodou (veľmi užitočné pri batymetrických štúdiách) 

- Značne ovplyvnené rozptylom v atmosfére 

- Potenciál pri zlepšovaní techník atmosférických korekcií 

 



 

 

Blue (450 - 510 nm) 

- Totožné s pásmom družice QuickBird 

- Ľahko absorbovanteľné chlorofylom v rastlinách 

- Menej ovplyvnené rozptylom a absorpciou v atmosfére ako pásmo Coastal Blue 

 

Green (510 - 580 nm) 

- Užšie než zelené pásmo družice QuickBird 

- Schopné zaznamenať najväčšiu odrazivosť zdravej vegetácie 

- Užitočné pri rozlišovaní medzi rastlinnými typmi v kombinácii so žltým pásmom 

 

Yellow (585 - 625 nm) 

- Nové pásmo 

- Vhodné na identifikáciu charakteristiky "yellowness" u vegetácie, a to ako na zemi, tak 

aj vo vode 

 

Red (630 - 690 nm) 

- Užšie než červené pásmo družice QuickBird 

- Zamerané na lepšiu absorpciu červeného svetla chlorofylom u zdravých rastlín 

- Jedno z najdôležitejších pásiem pre rozlíšenie vegetácie 

- Veľmi užitočné pre klasifikáciu holej pôdy, ciest a geologických prvkov 

 

Red-Edge (705 - 745 nm) 

- Nové pásmo 

- Veľmi užitočné pre analýzu zdravotného stavu rastlín, pomáha pri klasifikácii 

vegetácie 

 

NIR1 (770 - 895 nm) 

- Zúžené pásmo oproti pásmu NIR1 družice QuickBird z dôvodu lepšieho oddelenia od 

senzoru Red-Edge 

- Veľmi efektívne pre stanovenie obsahu vlhkosti a rastlinnej biomasy 

- Efektívne oddeľuje vodné plochy od vegetácie, identifikuje typy vegetácie a rozlišuje 

medzi pôdnymi typmi 



 

 

 

NIR2 (860 - 1040 nm) 

- Nové pásmo 

- Prekrýva sa s pásmom NIR1, ale je menej ovplyvňované atmosférou 

- Umožňuje vegetačné analýzy a štúdie biomasy 

    

Obr. 3 Záujmové územie analyzovaného snímku WorldView-2 (Zdroj: Geodis, 

poskytol KRNAP) 

4.1.2 Dáta z leteckého optického skenera 

 Jedným z cieľov práce bolo taktiež zistiť možnosti využitia dát optického leteckého 

skenera pri objektovej klasifikácii horských lúčnych spoločenstiev a výsledky porovnať 

s klasifikáciou na základe snímku z družice WorldView-2. Za týmto účelom boli použité 

dáta leteckého optického skenera z júla 2012, ktoré obsahovali snímky s 3 pásmami 

viditeľného spektra (červené, zelené, modré) a snímok s 1 pásmom infračerveného 

spektra. K dispozícii bolo 168 snímkov s viditeľnými pásmami a ďalších 168 snímkov 

s infračerveným pásmom, ktoré zahrňovali územie Krkonošského Národného Parku. 

Z daných snímkov bolo potrebné vytriediť dáta, ktoré sa zhodovali s územím snímku 

WorldView-2. Po vytriedení odpovedalo 29 snímkov územiu snímku WorldView-2. 



 

 

Vytvorením kompozitu vznikol snímok o veľkosti 40 GB, ktorý mal vstupovať do 

následných analýz. Analýza takto veľkého snímku však presahovala možnosti 

dostupnej výpočtovej techniky a taktiež času potrebného na výpočet. Z tohto dôvodu 

bol vybraný jeden snímok, ktorý reprezentoval územie so všetkými kategóriami 

lúčnych spoločenstiev. Jednalo sa o územie lúčnych spoločenstiev v oblasti Veľkej Úpy 

a Výsluní, na ktorom sa nachádzali trénovacie body z každej klasifikovanej kategórie. 

Daný snímok (viď obr. 4) mal po výpočte pyramídy zhruba 2,4 GB, čo oproti snímku 

z družice WorldView-2 predĺžilo čas výpočtu trojnásobne.  

 

Obr. 4 Analyzovaný snímok z leteckého optického skenera (Zdroj: Geodis, poskytol 

KRNAP) 

4.1.3 Terénne dáta 

 Pre účel klasifikácie bolo k dispozícii 65 nazbieraných terénnych bodov 

reprezentujucich jednotlivé lúčne spoločenstvá. Zber terénnych dát sa uskutočnil 

v dňoch 26. a 27.8.2011 za účasti botanika Krkonošského Národného Parku 

s minimálnym odstupom od nasnímania pôvodného družicového snímku WorldView-

2 (22.8.2011). Body boli nazbierané pomocou prístroja GPS Trimble Geoexplorer 3000 

Geo XT a následne botanikom zaradené do odpovedajúcej kategórie na základe 



 

 

stanovenej legendy. Avšak nie všetky body boli použiteľné pre klasifikáciu, keďže 

niektoré z nich sa nachádzali na území pokrytom mrakmi alebo na území, kde zasahuje 

tieň stromov či inej vegetácie. Iné body museli byť zasa odstránené/pridané na základe 

rozloženia segmentov v rámci segmentácie pri jednotlivých klasifikáciách. 

 K dispozícii bolo taktiež 35 nazbieraných polygónov pre dané územie 

reprezentujúcich jednotlivé lúčne spoločenstvá. Dané terénne dáta boli zozbierané 

v dňoch 28.6, 29.6, 13.9 a 18.9.2012 za účasti botanika KRNAP. Body boli taktiež 

nazbierané pomocu prístroja GPS Trimble Geoexplorer 3000 Geo XT a následne 

botanikom vyhodnotené a zaradené do odpovedajúcej kategórie na základe stanovenej 

legendy. Z daných dát nebolo taktiež možné použiť všetky polygóny pre klasifikáciu. 

Niektoré polygóny ležali v oblasti výskytu oblačnosti, ďalšie boli zdvojené s pôvodnými 

bodovými dátami a iné boli zasa na rozhraní segmentov, ktoré neboli homogénne.  

 Z vyššie zmienených dát boli pre samotnú klasifikáciu vybrané trénovacie 

body/polygóny (47 bodov/polygónov pre snímok WorldView-2 a 30 bodov/polygónov 

pre snímok z leteckého optického skenera), ktoré jednoznačne charkterizovali 

jednotlivé kategórie legendy, vyhovovali segmentácii a neležali v území, ktoré by 

skresľovalo spektrálne či texturálne vlastnosti jednotlivých kategórií (oblačnosť, tiene, 

tvar segmentu...). 

4.1.4 Ostatné dáta 

 V práci boli využité taktiež výškopisné dáta ZABAGED s intervalom 2 m vo formáte 

shapefile. Dané dáta boli použité pri tvorbe digitálneho výškového modelu, ktorý bol 

vytvorený v softvéri PCI Geomatica. Využili sa taktiež vektorové dáta ciest  a vodných 

tokov ZABAGED vo formáte shapefile, ktoré sa použili pri vizualizácii a demonštrácii 

ortorektifikácie snímku družice WorldView-2 a konečných mapových výstupoch. 

Vektorové dáta však museli byť pred použitím transformované do súradnicového 

systému UTM/WGS84 Zone 33N, v ktorom sa nachádza družicový snímok WorldView-

2, keďže pôvodné vektorové dáta ZABAGED sú z pravidla uchovávané a distribuované 

v súradnicovom systéme SJTSK. Spomenutú transformáciu sme vykonali v softvéri 

ArcGIS 10.1, použitím funkcie Project.  

 K dispozícii bol taktiežu .pdf súbor, ktorý obsahoval snímky enkláv lúčnych 

spoločenstiev so zaznamenaným spôsobom prevládajúceho manažmentu stanoveného 

botanikom KRNAP. Dané podklady boli využité pri tvorbe masky lúčnych spoločenstiev 



 

 

bez manažmentu a hodnotení výsledných klasifikácií lúčnych spoločenstiev 

s manažmentom.  

4.2 Objektová klasifikácia (OBIA) 

Hlavným cieľom objektovej klasifikácie je zaznamenať a lokalizovať objekty 

a zaradiť ich do príslušných geografických tried (Hay and Castilla, 2006; Blaschke, 

2010). Objektová klasifikácia sa teda pokúša na základe objektov napodobniť vizuálnu 

interpretáciu prostredníctvom rôznych počítačových procedúr (Castilla and Hay, 

2008).  

Základným krokom objektovej klasifikácie je správne definovanie a vyčlenenie 

objektov, ktoré čo najvierohodnejšie odpovedajú skutočnosti. Vhodná segmentácia 

obrazu je teda limitujúcou podmienkou pre úspešnú objektovú klasifikáciu (Baatz and 

Schäppe, 2000).  

Program eCognition Definiens definuje niekoľko segmentačných algortimov. 

Medzi najhlavnejšie patrí: 

 

A, Chessboard Segmentation  

Ide o najjednoduchší segmentačný algoritmus, ktorý rozdeľuje územie na 

rovnako veľké štvorce. Veľkou nevýhodou daného algoritmu je rovnaká veľkosť 

jednotlivých segmentov a teda fakt, že v určitom segmente sa môže vyskytovať viacero 

typov vegetačného pokryvu. Na základe tejto vlastnosti nie je využívaný na vegetačné 

analýzy. 

 

B, Quad tree Segmentation  

Daná segmentácia taktiež ako predchádzajúca delí obraz na štvorce. Rozdiel je 

však v tom, že dané štvorce sú rôznej veľkosti a reprezentujú tak rôzne veľké 

homogénne oblasti daného snímku. Vzniknuté objekty sú tak spektrálne homogénne, 

no tvarovo veľmi neprirodzené.  

 

C, Multiresolution Segmentation 

 Patrí medzi zložitejšie segmentácie a je akýmsi vhodným kompromisom medzi 

spektrálne homogénnym prístupom a vznikom tvarovo prirodzených objektov, 



 

 

podobajúcich sa realite. Daný algoritmus umožňuje segmentáciu obrazu nezávisle na 

jeho rozlišení a je schopný sa veľmi dobre vysporiadať s lokálnymi kontrastmi 

v obraze. Proces môže navyše prebiehať simultánne na ľubovoľnom počte kanálov. 

Metóda je teda vhodná najmä pre vysoko štrukturované dáta, teda aj dáta družice 

WorldView-2 (Definiens, 2012). 

 V súčasnosti je práve táto metóda segmentácie pri analýze snímkov s vysokým 

rozlíšením najviac využívanou a akceptovnaou segmentáciou medzi širokou odbornou 

verejnosťou (Hay et al., 2003; Blaschke et al., 2006). Práve preto bola aj daná 

segmentácia vybraná a použitá v predkladanej diplomovej práci 

 Samotnej segmentácii však ešte predchádza niekoľko nastavení, ktoré ovplyvňujú 

jej celý výsledok. Základným parametrom je „scale“ parameter, ktorý predstavuje akúsi 

abstraktnú mierku veľkosti jednotlivých výsledných objektov. Daný parameter je 

volený na základe vlastností skúmaných javov (viď obr. 5). 

 

Obr. 5 Ilustrácia rozdielných segmentácií kde [a] vhodnejšia na detekciu jemnejšej 

štruktúry a objektov a [b] vhodnejšia na detekciu mestskej zelene (Dey, 2008) 

  

Ďalšími parametrami, ktoré sú dôležité a ovplyvňujú celkový výsledok 

segmentácie a tým aj výslednej klasifikácie sú parametre „Shape“ a „Compactness“. 

Nastavenie obidvoch parametrov sa pohybuje v intervale 0 až 1. Parameter „Shape“ je 

volený na základe preferencie farby (spektrálnych vlastností) alebo tvaru. Čím nižšia 

hodnota parametru „Shape“ je nastavená, tým dôležitejšiu úlohu pri vytváraní 

segmentov zohrávajú spektrálne vlastnosti a naopak, čím je hodnota parametru vyššia, 

tým viac sa pri tvorbe segmentov uplatňuje tvarové hľadisko. Tvarové kritérium 



 

 

následne ovplyvňujú jeho ďalšie 2 zložky, ktorými je kompaktnosť (compactness) 

a hladkosť/plynulosť (smoothness). Kompaktnosť je posudzovaná na základe pomeru 

obvodu dĺžky línie segmentu k počtu pixelov tvoriacich daný segment. Hladkosť je zasa 

počítaná ako pomer dĺžky línie segmentu k dĺžke obvodu štvruholníka opísaného 

obrazovému objektu paralelne k obrazovému rastru (Definiens, 2012). 

Správne nastavenie všetkých parametrov je rôzne pre odlišné požiadavky na 

výslednú klasifikáciu. Vhodné nastavenie parametrov je teda prvotným a dôležitým 

krokom, ktorý ovplyvní celkovú výslednú klasifikáciu, preto je potrebné venovať danej 

fáze dostatočné množstvo času pre nájdenie vhodnej kombinácie jednotlivých 

nastavení. Ide o iteratívny proces, ktorý si do značnej miery vyžaduje uplatniť techniku 

„pokus/omyl“.  

Keďže daný proces je značne náročný, vznikajú rôzne prístupy, ktorých cieľom 

je výber vhodných parametrov uľahčiť. Jedným z nich je aj Estimation of Scale 

Parameter (ESP), ktorý uľahčuje voľbu mierky (scale) segmentácie. Jedná sa o nástroj 

ľahko implementovateľný do softvéru eCognition Definiens, ktorý je založený na teórii 

miestného rozptylu (LV - Local Variance) a objektovej heterogenity. ESP opakovane 

generuje obrazové objekty na zvolenom merítkovom intervale, kde počíta LV pre každé 

nastavenie mierky. Výpočet LV je počítaný ako stredná smerodatná odchylka pre každú 

objektovú úroveň získanú segmentáciou. Rozdielnosť medzi jednotlivými mierkami je 

následne skúmaná na základe miestného rozptylu vyneseného na stupnici grafu. 

Markantnejšia zmena v miestnom rozptyle indikuje vhodnejšiu mierku v zmysle 

rozdelenia segmentov do homogénnych tried. Názorne je to vidieť na príklade  

modelových dát (obr. 6), kde sa ako najvhodnejšie javia hodnoty mierky 43 a 47, ktoré 

vykazujú najväčšiu zmenu v miestnom rozptyle (Drǎguţ et al., 2010). 



 

 

 

Obr. 6 Graf ESP znázorňujúci vhodnosť mierky 21, 31, 37, 43 a 47 (Draguţ et al., 2010) 

 

 Ďalším krokom po nastavení parametrov segmentácie a jej následnom testovaní je 

výber samotnej klasifikačnej schémy. Ide o nie menej dôležitý proces, ktorý je značne 

viazaný na charakter dát, ktoré vstupujú do klasifikácie. Je teda dôležité vhodne vybrať 

medzi mäkkými klasifikátormi, ktoré využívajú spojité funkcie klasifikácie objektov do 

daných tried a tvrdými klasifikátormi, ktoré naopak klasifikujú objekty na základe 

príslušnosti do triedy buď 1 alebo 0. Ak berieme do úvahy klasifikáciu vegetácie, 

všeobecne platí, že pre heterogénne spoločenstvá s väčšou variabilitou v rámci pixelu 

je vhodnejšie použiť mäkké a štatisticky založené klasifikácie (napr. Fuzzy klasifikácia, 

Support Vector Machine, atď.), na rozdiel od homogénnych spoločenstiev, kde je 

vhodné použiť tvrdé klasifikátory (napr. maximum likelihood, prahovanie, atď.) (Sha 

et al., 2008). 

 Posledným krokom po úspešnom rozsegmentovaní obrazu, určení vhodnej 

klasifikácie a testovaní je samotná klasifikácia, ktorej ešte väčšinou predchádza 

natrénovanie kategórií, ktoré sa následne klasifikujú. 



 

 

4.3 Support Vector Machine (SVM) 

SVM (Support vector machine - mechanizmy podporných vektorov)  je metóda 

strojového učenia, ktorá sa v súčasnosti vo zvýšenej miere používa v štúdiách 

zameraných na analýzu krajinnej pokrývky. Ponúka totiž presnejšie výsledky ako iné 

algoritmy (rozhodovacie stromy, neurónové siete) (Bekkari et al., 2012). 

SVM sú dátovo riadené modely schopné učiť sa, ktoré sú zamerané na 

klasifikáciu dátových tried a neskôr rozšírené na regresiu s využitím princípu tzv. 

štrukturálnej minimalizácie (Vapnik's Structural Risk Minimization principle) (Vapnik, 

1998; Smola and Schoelkopf, 2004). 

Algoritmus SVM je založený na prevedení úlohy klasifikácie z nelineárne 

separovateľných tried na úlohu klasifikácie do tried lineárne separovateľných (viď obr. 

7). V priestore transformovaných atribútov sa potom snaží nájsť deliacu nadrovinu, 

ktorá má čo najväčšiu vzdialenosť od príkladu rôznych tried (Pejčoch, 2011).  

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že ide o fitovanie separačnej nadroviny, ktorá 

v priestore príznakov optimálne rozdeľuje trénovacie dáta korešpondujúcich tried. Pre 

lineárne neseparovateľné triedy sú tréningové dáta implicitne mapované kernelovou 

funkciou do priestoru o viacerých dimenziách, kde nová distribúcia dát umožňuje 

lepšie preloženie lineárnej hyperroviny, tzn. lineárne separovanie. 

Parametrizácia SVC (klasifikátorov – support vector clasifiers) vyžaduje výber 

parametra kernelovej funkcie, ako aj regularizačného parametra. Akonáhle sú tieto 

parametre vyselektované, vyrieši sa tak problém kvadratickej optimalizácie, aby mohla 

byť vytvorená separačná hyperrovina. Riešenie optimalizačného problému 

predstavuje vektor s hodnotami váh, jedna pre každý tréningový dátový vektor. Na 

definovanie optimálnej deliacej hyperroviny sú potrebné len tie tréningové dátové 

vektory, ktoré majú nenulovú váhu, tzv. pomocné vektory – support vectors. Je nutné, 

aby bol vyselektovaný parameter g, ktorý definuje šírku kernelovej funkcie. 

Regularizačný parameter C udáva kompromis medzi maximalizáciou okrajov 

(margins) medzi vektormi tréningových dát a deliacou hraničnou líniou a rovnako tak 

aj penalizuje chyby (špecifickejšie okrajové chyby). Preto C priamo limituje vplyv 

jednotlivých vektorov tréningových dát. 

 Oba parametre g a C závisia na dátovom poli a ich distribúcii a menia sa od jedného 

klasifikačného problému k druhému (van der Linden et al, 2010). 



 

 

 Binárny charakter prístupu SVM vyžaduje adekvátnu stratégiu rozkladu 

multitried, aby bolo možné riešiť reálne problémy, v ktorých sa obyčajne vyskytuje 

tried viac. Najčastejšie používané dva prístupy pre riešenie problému viacerých (k) 

tried sú: 

• One versus all – jeden proti všetkým. Ide o k binárnych klasifikátorov, každý pre jednu 

triedu, ktorá je porovnávaná naraz so všetkými ostatnými triedami. Vyberie sa trieda 

s najväčšou pravdepodobnosťou. 

• One versus one – jeden proti jednému. Ide k(k-1)/2 binárnych klasifikátorov, kde každý 

rozlišuje medzi jednou dvojicou tried. Využíva sa viacero stratégií pre výber výslednej 

triedy na základe výstupov binárnych klasifikátorov SVM (Bekkari et al., 2012). 

 

 

Obr. 7 Princíp Support Vector Machine. a) lineárne neseparovateľné triedy 

vo vstupnom priestore; b) lineárne separovateľné triedy v priestore 

transformovaných atribútov funkciou φ (Zdroj: upravené autorom 

http://www.imtech.res.in/raghava/rbpred/algorithm.html). 

4.4 Vegetačné indexy 

 Vegetačný pokryv bol prvým predmetom výskumu v rámci manažmentu 

prírodných zdrojov, využívajúceho družicové obrazové záznamy, obzvlášť po 

vypustení družice Landsat, v roku 1972. Vegetačné indexy využívajú rôzne kombinácie 



 

 

pásiem multispektrálnych družicových dát k vytvoreniu jednopásmového obrazu, 

reprezentujúcemu prítomnosť vegetácie alebo vegetačnú vitalitu.  

 Vegetácia má charakteristické príznaky spektrálnej odozvy, prejavujúcej sa silným 

pohlcovaním energie modrého a červeného pásma viditeľnej časti spektra, slabým 

odrazom žiarenia zeleného pásma viditeľnej časti spektra (preto vnímame vegetáciu 

ako zelenú), a veľmi silným odrazom energie blízkeho infračerveného pásma. Tieto 

charakteristiky spektrálnej odrazivosti sú dôvodom, prečo sa pri výpočte mnohých 

vegetačných indexov využíva červené a blízke infračervené pásmo. 

 Z hľadiska výpočtu môžeme vegetačné indexy rozdeliť do 3 skupín. Jedná sa 

o indexy pomerové, vzdialenostné a ortogonálne. V rámci predkladanej diplomovej 

práce boli pre vegetačné analýzy a následnú klasifikáciu využité pomerové indexy. Na 

základe literárnej rešerše bolo v práci pre klasifikáciu použitých 8 vegetačných 

indexov: NDVI, GNDVI, YNDVI, GRDI, SR (niekedy uvádzaný ako RVI - Ratio Vegetation 

Index), SAVI a MSR (viď obr. 8). 

 

Obr. 8 Prehľad použitých indexov (Vescovo, 2006) 

4.5 Predspracovanie dát 

4.5.1 Ortorektifikácia 

 Družicové dáta WorldView-2 boli poskytovateľom dodané na úrovni Ortho Ready 

Stnadart (OR2A). Dáta boli rádiometricky a geometricky upravené. Pri produkte Ortho 

Ready Standart však nie je štandardná korekcia na topografický reliéf a dáta sú 

vytvorené len na základe projekcie na priemernú výšku vypočítanú z digitálneho 

výškového modelu (DEM). Z tohoto dvôvodu bolo potrebné snímok (viď obr. 9) pred 

použitím ortorektifikovať. Získaný snímok WorldView-2 je zasadený do systému 

UTM/WGS-84 s polohovou presnosťou 5m (www.digitalglobe.com). 

 Ortorektifikácia je podľa definície proces odstránenia geometrického skreslenia 

snímku spôsobeného rozdielnou vzdialenosťou alebo výškou terénu. Výsledok procesu 



 

 

ortorektifikácie sa pre obrazové dáta nazýva ortofoto (www.digitalglobe.com). 

Ortorektifikáciu je nutné prevádzať na územiach, ktoré disponujú značnou vertikálnou 

členitosťou poprípade na rozlohovo veľkých územiach (mapy veľkých mierok). Pre 

úapešnú ortorektifikáciu je potrebný digitálny výškovy model (DEM).  

 Keďže existuje viacero metód, možných prístupov a softvérov pre tvorbu 

ortorektifikácie, bolo potrebné vybrať jednoduchý a účinný spôsob, ktorým by bolo 

vhodné ortorektifikovať družicový snímok WorldView-2.  

 Prvým možným prístupom je ortorektifikácia vytvorená na základe orbitálnych 

družicových modelov. Vytvorenie každého orbitálneho satelitného modelu je založené 

na základe znalosti všetkých potrebných paremetrov družice, jej obežnej dráhy aj jej 

senzora. Tieto údaje sú spravidla dodávané v podobe metadát spolu s obrazovými 

dátami. Metóda orbitálneho modelovania umožňuje užívateľovi pri použití sady 

vlícovacích bodov a digitálneho výškového modelu veľmi presne matematicky 

modelovať a korigovať všetky geometrické skreslenia na snímke. Nevýhodou tejto 

metódy je, že takmer pre každú družicu musí byť vytvorený samostatný model 

(www.gisat.cz).  

 Novšou a univerzálnejšou metódou je matematické modelovanie pomocou 

koeficientov racionálnych funkcií. Orbitálny model je tu nahradený aproximáciou 

viacrozmerných polynomických funkcií. Hodnoty ich parametrov sú dodávané 

spoločne so satelitnými dátami v podobe špecifických metadát, ako tzv. Rational 

Functions Model Segment. Metadáta neobsahujú len všeobecné parametre orbitálnej 

dráhy, ale aj zmeranú pozíciu družice v okamihu snímkovania a ďalšie parametre, 

ktoré umožňujú pomerne presné súradnicové umiestnenie do mapovej projekcie 

(spravidla UTM). Ortorektifikáciu možno touto metódou vykonať i s veľmi malým 

počtom vlícovacích bodov, alebo dokonca úplne bez nich, čo u predchádzajúcej metódy 

nie je možné (www.gisat.cz, www.pcigeomatics.com). 

 V našom prípade bol zvolený práve daný prístup ortorektifikácie pomocou 

koeficientov racionálnych polynomických funkcií, keďže súčasťou získaných dát bol aj 

súbor s danými koeficientmi (.rpb).  



 

 

 

Obr. 9 Výrez pôvodného snímku WorldView-2 pred ortorektifikáciou 

(Zdroj: Geodis, spracované autorom s využitím ArcGIS 10.1) 

 

 Pre vytvorenie ortorektifikácie bol použitý softvér PCI Geomatica 10.1, kde 

k tomuto účelu slúži nástroj Rational Function v module Orthoengine. Potrebný 

digitálny výškový model bol vytvorený na základe vektorových dát vrstevníc ZABAGED 

(viď obr. 10). Použitá tu bola funkcia Import & Build DEM.  

 

Obr. 10 DEM záujmového územia snímku WorldView-2 

(Zdroj: ZABAGED, spracované autorom s využitím PCI Geomatica10.1) 

 

 Následne bol pôvodný snímok WorldView-2 na základe digitálneho výškového 

modelu ortorektifikovaný funkcoiu Ortho Generation. Takto spracovaný 



 

 

ortorektifikovaný snímok bolo následne možné použiť pre samotnú klasifikáciu 

snímku, ako je možné vidieť aj na obr. 11. 

 

Obr. 11 Výrez snímku WorldView-2 po ortorektifikáciou 

(Zdroj: Geodis, spracované autorom s využitím ArcGIS 10.1) 

4.5.2 Maska lúčnej vegetácie 

4.5.2.1 Snímok družice WorldView-2 

Keďže na snímku družice WorldView-2 sa nevyskytuje len lúčna vegetácia, bolo 

potrebné odfiltrovať ostatné kategórie krajinného pokryvu (iná vegetácia než lúčne 

porasty, zástavba, holá pôda, tiene, oblaky, atd.), ktoré by znehodnocovali následnú 

klasifikáciu. Samotná maska bola vytvorená metódou objektovej klasifikácie za pomoci 

algoritmu Support Vector Machine (SVM) v softvéri eCognition Definiens 8.7.2. Daný 

algoritmus je implementovaný v tomto softvéri práve od verzie 8.7. Pvôvodne sa 

uvažovalo o použití algoritmu Nearest Neighbor, ale po niekoľkých testoch 

z rovnakými dátami nedosahoval výsledkov SVM a taktiež čas výpočtu bol 

niekoľkonásobne dlhší.  

Na základe testovania rôznych parametrov bola zvolená segmentácia, kde „Scale 

parameter“ bol nastavený na hodnotu 76, „Shape“ sa rovnal hodnote 0,3 

a „Compactness“ hodnote 0,5.  



 

 

 

Obr. 12 Testovanie vhodnosti parametra „Scale“ pre masku lúčnych spoločenstiev 

z dát družice WorldView-2 (Zdroj: spracované autorom s využitím programu ESP) 

 

 Ako je z obr. 12 zrejmé, pre dané dáta boli uvažované 3 vhodné nastavenia 

mierkového parametra (62, 76, 84). Po detailnom vyhodnotení bola vybraná mierka 

76, keďže mierka 84 vykazovala v niektorých častiach snímku presegmentovanie 

objektov (v jednom segmente sa nachádzalo viac obrazových tried) a mierka 62 zasa 

podsegmentovanie objektov (jeden objekt bol zbytočne zložený z viacerých menších 

segmentov). 

 Po vhodnom rozsegmentovaní obrazu nasledoval výber trénovacích bodov 

(segmentov), ktoré by čo najlepšie reprezentovali zvolené triedy. Zvolených bolo 10 

tried, medzi ktoré bol obraz následne rozklasifikovaný. Boli zvolené 3 triedy pre 

kategóriu les, jedna trieda pre zástavbu a komunikácie, mraky, holú pôdu a 3 triedy pre 

samotné lúky. Keďže pre dané územie a zvolené katgórie neexistoval dostatočný počet 

trénovacích bodov, ktoré by relevatne charakterizovali jednotlivé triedy, bol zvolený 

prístup výberu trénovacích bodov na základe vizuálnych vlastností segmentov.  Daný 

prístup sa následne ukázal ako dostatočný pre dané územia a dáta. Pre samotnú 

klasifikáciu bol zvolený algoritmus SVM, ktorý bol natrénovaný spektrálnymi 

a texturálnymi príznakmi na základe literárnej rešerše. Vybrané boli všetky pásma 

družice WorldView-2 (Coastal, Blue, Gree, Yellow, Red, Red-edge, NIR1, NIR2), zvolené 

boli taktiež vegetačné indexy (NDVI, GNDVI, YNDVI, RVI, SAVI) a texturálne príznaky 

podľa Haralicka (Homogenity 135°, Dissimilarity 135°). Po následnej klasifikácii 

vznikla hrubá maska lúčnych spoločenstiev (viď obr. 13).  



 

 

 

Obr. 13 Hrubá maska lúčnej pre snímok z rdužice WorldView-2 (Zdroj: spracované 

autorom s využitím eCognition Definiens 8.7.2) 

 

Keďže hrubá maska lúčnej vegetácie obsahovala stále niektoré segmenty iných 

kategórií, bolo nutné proces klasifikácie pod maskou už vyklasifikovanej hrubej masky 

lúčnych spoločenstiev zopakovať. Bola tak zvolená jemnejšia segmentácia, kde bol 

zmenený „Scale parameter“ na hodnotu 37. Ostatné nastavenia ostali nezmenené. Pre 

klasifikáciu boli vybrané nové trénovacie body, ktoré reprezentovali kategórie bez 

lúčnej vegetácie. Následne sa aplikoval algoritmus SVM s rovnakými príznakmi 

a prebehla samotná klasifikácia. Výsledok danej klasifikácie sa pre ešte kvalitnejší 

výstup ďalej ručne upravil v programe ArcGIS 10.1. Konečná maska lúčnej vegetácie 

pre snímok WorldView-2 je na obr. 14. 



 

 

 

Obr. 14 Konečná maska lúčnej vegetácie pre snímok z rdužice WorldView-2 (Zdroj: 

spracované autorom s využitím eCognition Definiens 8.7.2) 

4.5.2.2 Snímok z leteckého optického skenera 

 Podobne ako pri dátach z družice WorldView-2, taktiež aj pri dátach z leteckého 

optického skenera bolo potrebné pred samotnou klasifikáciou vytvoriť masku lúčnych 

spoločenstiev. Postup bol prakticky rovnaký ako pri snímku WorldView-2 s tým 

rozdielom, že konečná maska sa nevytvárla na základe dvoch segmentácií ale iba 

jednej. 

 Prvotným krokom bolo teda testovanie rôznych segmentácií na základe nástroja 

ESP. Ako najvhodnejšia sa javila segmentácia s parametrami: „Scale parameter“ = 250, 

„Shape“ = 0,3 a „Compactness“ = 0,5 (viď obr. 15).   



 

 

 

Obr. 15 Testovanie vhodnosti parametra „Scale“ pre masku lúčnej vegetácie z dát 

leteckého optického skenera (Zdroj: spracované autorom s využitím programu ESP) 

 

 Na základe týchto parametrov prebehla segmentácia snímku leteckého optického 

skenera. Ďalším krokom, ako pri maske snímku WorldView-2, bolo zvolenie počtu 

tried, do ktorých sa majú dané segmenty vyklasifikovať a vhodné trénovacie množiny, 

ktoré by tieto triedy jednoznačne špecifikovali. Zvolených bolo 13 tried (komunikácia, 

zástavba, pôda, rieka, tiene, 3 triedy lesa a 5 tried lúk), ktoré boli následne použité pre 

klasifikáciu daného územia. Trénovacie množiny pre dané triedy boli taktiež vyberané 

na záklde vizuálnych vlastností objektov. Vznikol tak súbor segmentov, ktoré následne 

vstupovali do klasifikácie algoritmom SVM. Daný algoritmus bol tentokrát natrénovaný 

odlišnými príznakmi. Pre klasifikáciu masky lúčnych spoločenstiev boli na základe 

rešerše, možnosti snímku a predošlých skúseností vybrané spektrálne pásma (Red, 

NIR), vegetačné indexy (NDVI, GNDVI, RVI) a texturálne príznaky podľa Haralicka 

(Correlation v smeroch 0, 45, 90, 135°, Entropy v smeroch 0, 45° a Dissimilarity v smere 

90°). Po následnej klasifikácii vznikla maska lúčnej vegetácie snímku leteckého 

optického skenera, ktorá bola ešte ďalej ručne upravená v programe ArcGIS 10.1 pre 

kvalitnejšie výsledky. 



 

 

 

Obr. 16 Maska lúčnej vegetácie pre snímok z leteckého optidkého skenera (Zdroj: 

spracované autorom s využitím eCognition Definiens 8.7.2) 

 

 Výsledná maska (viď obr. 16) dobre charkterizuje plochy lúčnych spoločenstiev 

a zároveň nezahŕňa územia, ktoré boli v čase snímania zasiahnuté tieňom. Takto 

vytvorená maska následne vstupuje do samotnej klasifikácie lúčnych spoločenstiev na 

základe legendy stanovenej botanikom KRNAP. 

4.6 Legenda lúčnej vegetácie 

 Variabilita krkonošských travinných spoločenstiev je odrazom viacerých 

externých faktorov, predovšetkým ide o nadmorskú výšku, s ktorou priamo súvisia aj 

klimatické faktory. Ďalším v poradí je nesporne lokálny vodný režim, ktorý ovplyvňuje 

aj hladinu podzemnej vody. V neposlednom rade treba spomenúť aj svahovitosť terénu 

a samozrejme odlišné vlastnosti podložia, no a napokon je to aj spôsob a intenzita 

obhospodarovania jednotlivých porastov (Kropáčová and Sýkorová-Hrubcová, 1972). 

Na základe týchto, ale aj za spolupôsobenia faktorov s menšou silou vznikli 

v Krkonošiach typické lúčne spoločenstvá.  



 

 

 Použitá legenda vystihuje variabilitu lúčnych spoločenstiev a rešpektuje botanické 

hľadisko. Zahŕňa celkom 8 kategórií, z čoho 7 kategórií lúčnych spoločenstiev je bez 

manažmentového zásahu a 1 kategória s manažmentovým zásahom. Názvy a 

charakteristika jednotlivých tried sú uvádzané v slovesnkom jazyku avšak popis 

jednotlivých spoločenstiev latinskými názvami je dostatočný pre pochopenie textu 

(český preklad jednotlivých kategórií legendy viď v prílohe 9).    

1. Porasty s dominantnou psicou tuhou (Nardus stricta) 

V Krkonošiach sa porasty radu Nardetalia nachádzajú v rozličných 

nadmorských výškach - od úpätia hôr až po subalpínske lúky. Práve nad hornou 

hranicou lesa vytvára psica tuhá v tandeme s niektorými druhmi (napr. Carex bigelowi, 

Luzula sudetica, Avenella flexuosa, či Anthoxanthum alpinum) typické, druhovo 

pomerne chudobné porasty, ktoré sa v priebehu aestiválu a autumnálu farbia na žlto 

(Nežerková, 2004). Na druhovo obohacovaných oblastiach nad hornou hranicou lesa 

sa naproti tomu vytvárajú druhovo bohaté porasty s dominantnou psicou tuhou 

(Thesio alpini-Nardetum strictae). Dajú sa tam nájsť aj druhy ako napríklad psinček 

tenučký (Agrostis capillaris), tomka alpínska (Anthoxantum alpinum), zvonček český 

(Campanula bohemica), či hadovník väčší (Bistorta major). V tejto nadmorskej výške sa 

vytvára akási mozaika druhovo bohatých a na druhy chudobných porastov psice tuhej 

(Chytrý, 2007). Berúc do úvahy zväz Nardo-Agrostion tenuis, sú tieto lúčne 

spoločenstvá náhradou za smrečiny, chudobné bučiny, kyslomilné dubiny a zmiešané 

bory subklimaxového typu (Krahulec et al., 1997). V nižších nadmorských výškach 

(900-1400 m.n.m.) sa nachádzajú druhovo chudobné psicové porasty (Solidagini - 

Nardetum), zatiaľ čo v oblastiach okolo 600 - 800 m.n.m. sa objavujú mezofilné, a suché 

podhorské a horské psicové trávniky (Festuco capilatae - Nardetum strictae 

a Campanulo rotundifoliae - Dianthetum  deltoidis) (Chytrý, 2007). 

2. Oligotrofné lúčne porasty bez dominancie psice tuhej (Nardus stricta) 

Stanovištia, ktoré sú živinami zásobované len veľmi slabo, poskytujú podklad 

pre oligotrofné porasty s nizkou produkciou, prechádzajúce na niektorých miestach 

plynule aj z porastov predchádzajúcej kategórie. Tiež zvyčajne patria do radu 

Nardetalia. Týtmo nízkosteblovým formáciám dominuje predovšetkým kostrava 

červená (Festuca rubra). Nachádzajú sa tu však aj iné oligotrofné druhy ako napríklad 



 

 

nátržník vzpriamený (Potentilla erecta), ostrica guľkoplodá (Carex pilullifera), 

veronika lekárska (Veronika officinalis), či jastrabník chlpánik (Hieracium pillosella) 

(Chytrý, 2007). Typickým predstaviteľom oligotrofného lúčneho spoločenstva je 

Trifolio - Festucetum, pričom samo osídľuje chudobné, či neustále ochudobňované 

(konvexné časti terénu) piesčité pôdy (Krahulec et al., 1997) 

3. Mezofilné ovsíkové lúky 

Ide prevažne o spoločenstvá zväzu Arhenatherion, čo sú predovšetkým 

vysokobylinné až stredne vysoké lúčne spoločenstvá na hnedozemi. Pôda je zväčša 

dobre zásobená živinami a má kyslý až neutrálny charakter. Nahradzujú hrabiny, 

bučiny a čiastočne aj niektoré dubiny. Nachádzajú sa v nižších polohách pohoria 

Krkonoše (600 - 700 m.n.m.), pričom predstavujú jedny z najrozšírenejších lúčnych 

spoločenstiev a patria do . Z hľadiska druhového zloženia dominujú týmto podhorským 

lúkam, okrem ovsíka obyčajného (Arhenatherum elatius), mezofilné byliny ako zvonček 

konáristý (Campanula patula), lipkavec poviazka (Galium molugo) alebo kozobrada 

východná (Tragopogon orientalis) (Krahulec et al., 1997). 

4. Podmočené porasty 

Na vlhkých až zamokrených plochách, kde je trvale zvýšená vlhkosť pôdy 

a pôdny profil je skutočne vysoko nasýtený, avšak obsahujúci pomerne dostatok živín, 

sa nachádzajú spoločenstvá radu Molinietalia, konkrétne zväzu Calthion. Druhové 

zloženie, a tým aj vzhľad týchto spoločenstiev prudko odrážajú manažment územia, čo 

sa najviac prejavuje pri absencii pravidelnej kosby. Kosené lúky (jedno- až dvojkosné) 

a niektoré spoločenstvá pramenísk tak patria do zväzu Calthenion, zatiaľ čo nekosené 

do zväzu Filipendulenion. V spoločenstvách prevládajú traviny ako napríklad sitina 

rozložitá (Juncus effusus), škripina lesná (Scirpus sylvaticus), či kostrava lúčna (Festuca 

pratensis), a širokolisté byliny ako záružlie močiarne (Caltha palustris),  pichliač 

potočný (Cirsium rivulare), a angelika lesná (Angelica sylvestris) (Hettenbergerová, 

2006). Kvôli svojej vysokej produkcii sú tieto porasty len pomaly osídľované 

drevinami, avšak je dôležité podotknúť, že tieto spoločenstvá nie sú tolerantné voči 

dlhodobejšiemu zaplaveniu, či naopak vysychaniu (Krahulec et al., 2007; 

Hettenbergerová, 2006). 



 

 

5. Degradované lúky s prevahou krytosemenných rastlín 

Porasty, ktoré sú narušené zväčša zlým obhospodarovaním. Môže ísť o lúky, 

ktoré sú v plnom štádiu zarastania ruderálnou vegetáciou, či o lúky degradované 

vplyvom nedodávania živín po kosbe. Najmä pri absencii akéhokoľvek 

manažmentového zásahu prechádzajú tieto spoločenstvá prirodzenou sukcesiou. 

Charakteristické sú predovšetkým prudkým zvýšením abundancie niektorého 

z oligotrofných druhov rastlín ako napríklad psice tuhej (Nardus stricta), či metluška 

krivoľaká (Deschampsia flexuosa). Charakteristické pre všetky degradačné fázy 

lúčnych spoločenstiev je hromadenie stariny. Typické lúčne druhy (Achilea millefolium, 

Rumex acetosela, atď.) tu majú veľmi nízke zastúpenie (Krahulec et al., 1997). 

6. Degradované lúky s prevahou tráv 

Ako v predchádzajúcom prípade, aj tu ide o lúčne porasty, ktoré majú narušenú 

svoju pôvodnú štruktúru. Predovšetkým sú takéto lúky zmenené z hľadiska druhového 

bohatstva jednak vplyvom hnojenia, ktoré následne podporuje rast nitrátofilných 

rastlín,  ale najmä vplyvom dosievania napríklad travinnou zmesou obsahujúcou 

mätonoh trváci (Lolium perenne), či reznačku laločnatú (Dactylis glomerata), ktoré sú 

významné z hľadiska svojej vysokej produkcie (Viceníková et al., 2002; Ružičková and 

Kalivoda, 2007). Ako v predchádzajúcom prípade sa tu nenachádzajú typické lúčne 

druhy, alebo len vo veľmi malom zastúpení. Sú to porasty, v porovnaní s ostatnými 

lúčnymi spoločenstvami, druhovo veľmi chudobné (Krahulec et al., 1997). 

7. Porasty s dominantnými brusnicovitými kríčkami 

V rámci spoločenstiev radu Calluno - Ulicetalia dominujú drobné kríčky najmä 

vresu obyčajného (Calluna vulgaris), borievky (Vaccinium vitis-idea) a čučoriedky 

(Vaccinium myrtilus). Sú viazané na plytké pôdy, kde je obnažená tvrdá hornina, a kde 

dochádza k vrstveniu surového humusu. pH pôdy je tu taktiež nižšie. Ide prevažne 

o spoločenstvá osídľujúce silikátové horniny od podhorského do subalpínskeho 

stupňa. 

 

8. Porasty s manažmentovým zásahom 



 

 

Daná kategória zahŕňa všetky typy lúčnej vegetácie, na ktorých bol v dobe 

snímania aplikovaný nejaký manažmentový zásah (pasenie, mulčovanie, kosenie). 



 

 

5 Klasifikácia 

5.1 Družicový snímok WorldView-2 

 Klasifikácia družicového snímku Worldview-2 bola rovnako ako maska lúčnej 

vegetácie vytvorená metódou objektovej klasifikácie. Samotná klasifikácia vychádzala 

z predpripravenej masky lúčnych spoločenstiev. Keďže sa jednalo o objektovú 

klasifikáciu, bolo potrebné v prvom kroku zvoliť vhodnú segmentáciu, ktorá by 

reprezentovala dáta a požiadavky na charakterizované triedy podľa legendy, ktorú 

stanovil botanik KRNAP. Pri segmentácii obrazu bolo potrebné vziať do úvahy 

spektrálne vlastnosti tried a  umiestnenie trénovacích bodov. Bolo potrebné zaistiť aby 

2 rôzne trénovacie body, ktoré odpovedali odlišným kategóriám legendy, neležali 

v jednom segmente. Po podrobnom testovaní vhodných parametrov segmentácie (viď 

obr. 17), ktoré by odpovedali daným požiadavkám boli zvolené nasledovné hodnoty 

parametrov: „Scale parameter“=21, „Shape“=0,2 a „Compactness“=0,5. 

 

Obr. 17 Testovanie vhodnosti parametra „Scale“ pre klasifikáciu dát WorldView-2 

(Zdroj: spracované autorom s využitím programu ESP) 

 

 Po úspešnom zvládnutí segmentácie bolo potrebné vhodne vybrať a vytriediť 

trénovacie polygóny a body,  ktoré boli k dispozícii. Odstránené museli byť polygóny 

ležiace na území viacerých segmentov. Dané segmenty vizuálne vykazovali rôzne 

spektrálne a texturálne vlastnosti a nebolo tak možné k danému polygónu priradiť 

reprezentujúci segment. Po vytriedení nevhodných polygónov ostali len plygóny 



 

 

jednoznačne charkterizujúce jednotlivé triedy, ktoré vstupovali do klasifikácie spolu 

s trénovacími bodmi.  

 Následne bola zvolená dvojstupňová klasifikácia. V prvom kroku bola vytvorená 

maska lúčnej vegetácie, na ktorej boli zaznamenané určité manažmentové zásahy, 

zatiaľ čo v druhom kroku bol klasifikovaný odmaskovaný snímok len na základe 

kategórií bez manažmentového zásahu.  

 Maska územia s manažmentovými zásahmi bola vytvorená metódou 

rozhodovacieho stromu („Decision tree“). Rozhodovacie stromy sú grafickým 

nástrojom rozhodovacej analýzy, vhodným obzvlášť pre viacetapové rozhodovacie 

procesy s jedným kritériom rozhodovania. Umožňujú zobraziť logický vývoj časovo na 

seba naväzujúcich alternatívnych rozhodnutí a náhodných situácií. Jej cieľom je 

stanovenie optimálnej stratégie rozhodovateľa. Jedná sa teda o postupnosť rozhodnutí, 

ktoré vedú k najlepšej očakávanej hodnote zvoleného kvantitatívneho kritéria (Clark, 

1990). 

 Odmaskovanie lúk, kde bol aplikovaný nejaký manažmentový zásah bolo nutné 

z toho dvôvodu, že viaceré segmenty charakterizované trénovacími polygónmi 

a bodmi, ktoré reprezentovali manažmentové zásahy, vykazovali podobné spektrálne 

vlastnosti ako segmenty bez manažmentovaného zásahu, a tým dochádzalo 

k chybnému natrénovaniu algoritmu SVM. Na základe stanovených rozhodovacích 

pravidiel vznikla maska lúčnych spoločenstiev s manažmentovými zásahmi. Pre tvorbu 

rozhodovacích pravidiel boli na základe literatúry, charakteru dát a predošlých 

skúseností  použité 2 spektrálne indexy (Red-edge a NIR1) a 2 vegetačné indexy (GRDI, 

MSR). Pri tvorbe danej masky sa využili taktiež podklady od botanika so zakreslenými 

enklávami lúčnych spoločenstiev s prevažujúcim typom manažmentu. Boli využité pri 

tvorbe rozhodovacích pravidiel, kedy sa  medzivýsledky klasifikácie porovnávali 

s pôvodnými dátami od botanika. Schéma rozhodovacieho stromu navrhnutého pre 

odmaskovanie lúk s manažmentovým zásahom možno vidieť na obr. 18. 



 

 

 

Obr. 18 Rozhodovací strom použitý pre tvorbu masky manažmentových zásahov 

(Zdroj: spracované autorom s použitím eCognition Definiens 8.7.2) 

  

Takto zvolená maska sa následne odčítala od pôvodnej masky lúčnych 

spoločenstiev (viď obr. 19), čím vznila maska lúčnych spoločenstiev bez 

manažmentovývh zásahov, ktorá bola následne použitá pre klasifikáciu jednotlivých 

tried na základe legendy vytvorenej botanikom KRNAP. Samotná klasifikácia lúčnych 

spoločenstiev bez manažmentových zásahov bola vytvorená pomocou metódy 

objektovej klasifikácie algoritmom SVM.   

 

Obr. 19 Vizualizácia masky manažmentových zásahov (červená) (Zdroj: spracované 

autorom s použitím ArcGIS 10.1) 



 

 

 Na novovytvorenú masku lúčnych spoločenstiev bez manažmentových zásahov 

bola následne znova aplikovaná segmentácia s rovnakými nastaveniami parametrov 

ako to bolo pri tvorbe masky lúčnych spoločenstiev s manažmentovými zásahmi 

(„Scale parameter“=21, „Shape“=0,2 a „Compactness“=0,5). Ďalším krokom bolo 

natrénovanie algoritmu SVM trénovacími polygónmi a bodmi, ktoré charakterizovali 

jednotlivé kategórie legendy za pomoci vybraných spektrálnych a texturálnych 

príznakov. Pre trénovanie sa použili spektrálne pásma (Yellow, Red, Red-edge a NIR1), 

vegetačné indexy (NDVI, GNDVI a RVI) a texturálne príznaky podľa Haralicka 

(Correlation vo smeroch 0, 45, 90, 135°, Entropy v smeroch 0, 45° a Dissimilarity 

v smere 90°). Po následnej klasifikácii vznikol výsledný tématický výstup klasifikácie 

tried lúčnych spoločenstiev bez manažmentu na základe legendy stanovenej 

botanikom KRNAP (bližšie nastavenia, výpočty a dáta na priloženom DVD). 

5.2 Dáta z leteckého optického skenera 

 Pri tvorbe klasifikácie snímku z dát leteckého optického skenera bola rovnako ako 

pri klasifikácii dát družice WorldView-2 použitá metóda objektovej klasifikácie 

algoritmom SVM. Avšak pri tomto snímku nebola vytvorená maska lúčnej vegetácie bez 

manažmentových zásahov, keďže v podkladoch od botanika bolo celé územie 

odpovedajúceho snímku hodnotené ako spásané počas celého roka. Preto sa všetky 

kategórie bez manažmentových zásahov klasifikovali spolu s kategóriou 

manžmentových zásahov. Spolu teda bolo vyklasifikovaných 8 tried.  

 Prvým krokom bolo zvolenie jemnejšieho nastavenia segmentácie ako pri maske 

lúčnych spoločenstiev daného snímku, ktoré by detailnejšie delilo obraz. Pri 

segmentácii obrazu bolo taktiež dôležité vziať do úvahy spektrálne vlastnosti 

jednotlivých tried a rozmiestnenie trénovacích bodov tak, aby rôzne triedy nespadali 

do jedného segmentu. Výsledkom testovania bolo následné nastavenie parametrov 

segmentácie: „Scale parameter“=150, „Shape“=0,3 a „Compactness“=0,5 (viď obr. 20). 



 

 

 

Obr. 20 Testovanie vhodnosti parametra „Scale“ pre dáta leteckého optického skenera 
(Zdroj: spracované autorom s využitím programu ESP) 

 

 Po úspešnej segmentácii bol ďalším krokom výber trénovacích bodov a polygónov, 

ktoré sa nachádzali v záujmovom území snímku. Tento výber bol vytvorený 

v programe ArcGIS 10.1 s použitím funkcie Clip. Týmto spôsobom boli z bodov 

použitých pri klasifikácii snímku družice WorldView-2 vybrané len tie, ktoré sa 

nachádzali na vybranom území snímku leteckého optického skenera. Následne bol 

algoritmus SVM natrénovaný s využitím vhodne zvolených spektrálnych a texturálnych 

príznakov. Na základe testovania a predchádzajúcich znalostí boli použité spektrálne 

pásma (Red a NIR), vegetačné indexy (NDVI, GNDVI, GRDI, RVI) a texturálne príznaky 

podľa Haralicka (Correlation vo smeroch 0, 45, 90, 135°, Entropy v smeroch 0, 45° 

a Dissimilarity v smere 90°). Na základe daného postupu bola následne vygenerovaná 

klasifikácia 7 tried lúčnych spoločenstiev bez manažmentových zásahov a 1 triedy 

s manažmentovými zásahmi. 



 

 

6 Výsledky 

6.1 Grafické výstupy 

 Výstupom diplomovej práce je grafická vizualizácia tématického výstupu 

klasifikácie vyššie uvedených lúčnych spoločenstiev v modelovom území 

Krkonošského národného parku metódou objektovej klasifikácie algoritmom SVM (v 

prostredí softvéru eCognition Definiens 8.7.2), ktorá bola vytvorená v programe 

ArcGIS 10.1 a pre prehľadnosť doplnená topografickým podkladom z dát ZABGED. 

Využité boli vektorové vrstvy cestnej a riečnej siete. Vrstva enkláv a miest bola 

manuálne vytvorená na základe podkladov máp z mapového portálu www.mapy.cz. 

Výstupom sú 3 mapy klasifikácie lúčnych spoločenstiev algoritmom SVM. Prvým 

obrázkom (obr. 19) je klasifikácia vytvorená z dát WorldView-2, ktorá zahŕňa celé 

záujmové územie snímku. Duhý obrázok (obr. 20) reprezentuje výsek klasifikácie 

lúčnej vegetácie snímku WorldView-2 tak, aby zahŕňal rovnaké územie ako klasifikácia 

z dát leteckého optického skenera. Na treťom obrázku (obr. 21) môžeme nájsť už 

spomínanú klasifikáciu lúčnych spoločenstiev leteckého optického skenera. 



 

 

 

Obr. 21 Klasifikácia lúčnych spoločenstiev z dát družice WorldView-2 metódou 

objektovej klasifikácie algoritmom SVM v Krkonošiach v septembri 2011 



 

 

 

Obr. 22 Výsek klasifikácie lúčnych spoločenstiev z dát družice WorldView-2 metódou 

objektovej klasifikácie algoritmom SVM v Krkonošiach v septembri 2011 



 

 

 

Obr. 23 Klasifikácia lúčnych spoločenstiev z dát leteckého optického skenera  

metódou objektovej klasifikácie algoritmom SVM v Krkonošiach v júly 2012 



 

 

6.2 Zhodnotenie presnosti 

 Presnosť výsledku klasifikácie bola hodnotená v programe Geomatica 10.1 

(Analysis/Image Classification/Post Classification Analysis/Accuracy Assessment). 

Hodnotenie presnosti bolo pôvodne stanovené na základe verifikácie presnosti 

náhodne vygenerovaných bodov v programe Geomatica 10.1, ktoré sa následne mali 

v teréne overiť. Počet trénovacích bodov bol stanovený na 350 bodov pre snímok 

WorldView-2, 175 bodov pre snímok z leteckého optického skenera a 175 bodov pre 

výsek snímku WorldView-2 so záujmovým územím ako snímok optického leteckého 

skenera. Hodnotenie presnosti bolo špecifikované pre kategórie bez manažmentového 

zásahu (7 kategórií). Klasifikovaná trieda lúčnych spoločenstiev s manažmentovým 

zásahom, ktorá zahrňovala všetky typy manažmentových zásahov (kosenie, pastva, 

mulčovanie), sa následne mala vizuálne porovnať podľa zakreslených podkladov od 

botanika KRNAP. Počet trénovacích bodov pre jednotlivé kategórie bol generovaný na 

základe štatistického významu tried (čím väčšiu plochu územia daná kategória na 

snímku zaberala, tým viac trénovacích bodov sa pre ňu vygenerovalo). Pôvodne teda 

bolo zamýšľané zozbierať a overiť kategórie u 700 náhodne vygenerovaných bodov. 

V teréne sa zistilo, že tento počet bol značne optimistický a že z časového hľadiska nie 

je možné overiť kategórie lúčnych spoločenstiev u 700 náhodne vygenerovaných 

bodov na území daného snímku. Overovanie náhodne vygenerovaných bodov v teréne 

negatívne ovplyvňoval aj fakt, že viaceré vygenerované body boli na území s náročnou 

dostupnosťou vplyvom členitého terénu. Ďalšie body zasa ležali na území, ktoré 

botanik KRNAP nebol schopný jednoznačne určiť a priradiť k nim tak konkrétnu 

triedu, keďže sa na danom území v čase hodnotenia vyskytovali intermediárne typy 

lúčnych spoločenstiev. Ďalším limitujúcim faktorom overovania náhodne 

vygenerovaných bodov bol manažment danej krajiny. Viaceré body ležali na území, na 

ktorom bol v daný moment aplikovaný určitý typ manažmentu, pre ktorý sa nedalo 

s istotou, ak vôbec, zistiť aký typ lúčnej vegetácie sa na danom území vyskytuje. Na 

základe týchto skutočností bolo potrebné stanoviť odlišnú metódu klasifikácie ad hoc. 

Na základe časovej náročnosti, veľkosti územia, vplyvu manažmentu a náročnosti 

terénu bolo zaznamenaných 64 terénnych bodov na lokalitách, ktoré za daných 

podmienok vedel botanik KRNAP jednoznačne rozlíšiť a určiť tak typ jednotlivých 

lúčnych spoločesntiev. Z nazbieraných 64 terénnych bodov však nebolo možné všetky 



 

 

použiť, keďže pri následnom zobrazení príslušným softvérom tieto body ležali 

v miestach, ktoré boli klasifikované ako lúčne spoločenstvá s manažmentovým 

zásahom a neboli teda použiteľné pri hodnotení presnosti klasifikácie lúčnych 

spoločenstiev bez manažmentových zásahov. Pre hodnotenie presnosti bolo využitých 

48 nameraných terénnych bodov pre celý snímok z dát družice WorldView-2, 20 bodov 

pre výsek klasifikácie snímku WorldView-2, a 15 bodov pre klasifikáciu dát z leteckého 

optického skenera. Pre nízky počet terénnych bodov, v rámci optimálného hodnotenia 

presnosti, boli k týmto bodom pridané taktiež pôvodné trénovacie body ktoré 

vstupovali do klasifikácie. Týmito bodmi bola následne hodnotená presnosť 

klasifikácie daných snímkov.  

 Najlepších výsledkov dosahovala klasifikácia snímku WorldView-2, kde celková 

presnosť klasifikácie na základe pôvodných a terénnych dát bola 58, 95 % (Kappa 

Coefficient = 0,50). Celková presnosť klasifikácie snímku WorldView-2 len na základe 

bodov zozbieraných z terénu bola vyŕazne nižšia a dosahoavala hodnoty 29, 17 % 

(Kappa Coefficient = 0,13). Celková presnosť klasifikácie lúčnej vegetácie z dát 

leteckého optického skenera dosahovala mierne nižšiu hodnotu. Hodnotenie presnosti 

na základe bodov z terénu a pôvodných bodov, ktoré vstupovali do danej klasifikácie 

bola 54, 10 % (Kappa Coefficient = 0, 42). Hodnotenie presnosti klasifikácie len na 

základe bodov zistených v teréne dosahovalo rovnako ako u dát z družice WorldView-

2 nižšiu presnosť. Celková klasifikácia na základe daných bodov dosahovala presnosť 

26, 66 % (Kappa Coefficient = 0,06). Pre prípad hodnotenia klasifikácie u výrezu 

snímku družice Worldview-2 boli hodnoty obdobné. Celková klasifikácia dosahovala 

menšiu presnosť pri hodnotení len na základe bodov získaných v teréne. Pre tieto body 

dosahovala klasifikácia presnosť 25 % (Kappa Coefficient = -0,03). Celková klasifikácia 

výseku snímku Worldview-2 na základe bodov získaných v teréne a pôvodných bodov, 

ktoré vstupovali do klasifikácie dosahovala naopak vyššiu presnosť. Výsledok 

klasifikácie z týchto bodov dosahoval presnosť 47, 22 % (Kappa Coefficient = 0,29). 

Charakteristika výsledkov jednotlivých klasifikácií a ich presnosti je bližšie 

špecifikovaná a popísaná v diskusii. Výsledky štatistického hodnotenia presnosti 

klasifikácie sú v prílohe (príloha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 



 

 

7 Diskusia 

 Klasifikácia horských lúčnych spoločenstiev je bezpochyby veľmi náročnou 

úlohou, ktorá vyžaduje osobitný prístup hodnotenia, keďže rozdielne typy 

spoločenstiev sú vo veľmi blízkom zväzku a veľakrát medzi nimi neexistuje presná 

hranica. Častejšie sa vyskytuje akýsi pozvoľný prechod od jedného typu lúčneho 

spoločenstva k druhému. Tento fakt hodnotí aj práca Magiera et al. (2013), ktorá za 

perspektívny prístup ku klasifikácii horských lúčnych spoločenstiev, ktoré sa 

vyznačujú prelínaním jednotlivých typov a majú často pozvoľný gradient prechodu 

jedného spoločenstva do druhého, považuje metódy, ktoré sa zameriavajú na 

hodnotenie tzv. floristického gradientu založenom na podrobnom štúdiu vzťahov 

medzi floristickým zložením a spektrálnou odrazivosťou jednotlivých typov 

spoločenstiev. Legenda stanovená botanikom KRNAP však odráža len čisto botanické 

hľadisko, keďže práca chcela reagovať na praktické požiadavky botanikov KRNAP, a 

cieľom bolo taktiež zistiť či, a s akou presnosťou, je možné zvolené kategórie lúčnych 

spoločenstiev vyklasifikovať. Na základe hodnotenia presnosti a nízkej úspešnosti 

klasifikácií by bolo potrebné legendu horských lúčnych spoločenstiev upraviť tak, aby 

viac odrážala možnosti objektovej klasifikácie a zahŕňala akúsi mieru gradientu medzi 

jednotlivými triedami horskej lúčnej vegetácie.  

 Ako už bolo v práci spomínané, presnosť klasifikácie bola hodnotená na základe 

terénnych a pôvodných dát, keďže z časového hľadiska, náročnosti terénu, výskytu 

manažmentu v dobe zberu bodov a prelínania sa rôznych typov lúčnych spoločenstiev 

na danom území nebolo možné určiť vygenerovanú vzorku náhodných bodov, ktorá by 

štatisticky dostatočne odrážala skutočnú presnosť klasifikácie.  

 Na základe danej metodiky hodnotenia presnosti dosahovala klasifikácia lúčnych 

spoločenstiev z dát družice WorldView-2 úspešnosť 58, 95 %. Úspešnosť klasifikácie 

jednotlivých tried na základe pôvodných a terénnych bodov sa pohybovala od 22, 22 

% pre triedu mezofilných osikových porastov až po 100 % úspešnosť pre triedu 

podmočených porastov. Najviac heterogénnou triedou sa javili oligotrofné lúčne 

porasty bez dominancie psice tuhej (Nardus stricta), ktoré boli chybne klasifikované 

medzi všetky triedy lúčnych spoločenstiev legendy okrem mezofilných porastov a 

dosahovali presnosť 47, 37 %. Tento paradox môže byť do značnej miery spôsobený, 

spektrálnou rozmanitosťou trénovacích bodov (segmentov), ktoré boli zozbierané 



 

 

približne mesiac pred zhotovením daného snímku. Pri mesačnom odstupe hodnotenia 

je tendencia, že mnohé body boli ovplyvnené manažmentom, ktorý sa na danom území 

mohol odstupom času vyskytovať. Ďalšou kategóriou, ktorá dosahovala úspešnosť 

klasifikácie pod 60 % (59, 09 %) bola kategória degradovaných lúk s prevahou 

krytosemenných rastlín, ktorá bola pri klasifikácii najviac zamieňaná s kategóriou 

oligotrofných spoločenstiev. Celkom úspešne (71,43 %) bola klasifikovaná trieda 

porastov s dominantnými brusnicovými kríčkami, ktoré sa chybne klasifikovali najmä 

ako podmočené a mezofilné porasty. Tento fenomén bol badateľný aj v iných častiach 

snímku, kde bola pozorovateľná zámena porastov s dominantnými brusnicovými 

kríčkami a podmáčaných porastov. Obidve triedy vykazovali podobné spektrálne 

vlastnosti, kedy sa značne zavlažované podmočené porasty zamieňali s husto rastúcimi 

tmavo sfarbenými porastami s dominantnými brusnicovými kríčkami. 

 Hodnotenie lúčnych porastov s určitými manažmentovými zásahmi z dát družice 

WorldView-2 prebehlo vizuálne na základe podkladov od botanika KRNAP, v ktorých 

bol zaznačený bežný typ manažmentu obvykle aplikovaný na daných miestach. 

Vizuálne dobrých výsledkov dosiahla klasifikácia lúčnych spoločenstiev 

s manažmnetovými zásahmi na územiach enkláv Lahrovy Boudy, Zadní Renerovky, 

Prední Renerovky, Klinové Boudy, a Modrý Důl. Značne náročné bolo hodnotenie na 

území Výsluní, v časti obce Velká Úpa, pretože podľa záznamov botanikov KRNAP na 

celom tomto území prevažuje pasenie.  

 Výsledok klasifikácie manažmentových zásahov na území Předních Renerovek 

odráža zákres z podkladov od botanika (viď príloha 13). Na severozápade danej 

enklávy sa vygenerovali len  lúčne porasty bez manažmentu tak, ako to je v podkladoch. 

Na ostatnom území sú lúčne spoločenstvá s manažmentovými zásahmi najviac 

badateľné v strede a na východe danej enklávy, keďže podľa podkladov od botanika sú 

manažmentové zásahy vykonávane v priebehu sezóny zo západu na východ. Obdobne 

dobre je manažment lúčnych porastov vyklasifikovaný aj na ďalších enklávach (viď 

prílohy 10, 11, 12 a 14). Klasifikácia je samozrejme v niektorých lokálnych častiach 

snímku vymedzená chybne, ale celkovo je trieda lúčnych spoločenstiev 

s manažmentovým zásahom totožná s podkladmi vytvorenými botanikom KRNAP. 

 AJ napriek značne diferencovanému územiu, nízkemu počtu trénovacích bodov 

a faktu, že trénovacie body boli zozbierané mesiac pred zachytením snímku, dosiahla 



 

 

klasifikácia snímku WorldView-2 dobrých výsledkov. Priemerná úspešnosť objektovej 

klasifikácie  sa v rôznych štúdiach pohybuje okolo 60 - 90 % (napr. práca Pu et al. 

(2012), ktorý klasifikovali druhy stromov v mestských častiach z dát družice 

WorldView-2 s presnosťou 62, 93 % alebo práca Tzotsos et al. (2011), ktorý skúmali 

hybridnú SVM klasifikáciu s úspešnosťou 88, 35 %). Mnohé z nich však pracovali 

s klasifikáciou menšieho počtu kategórií (napr. štúdia Laliberteho et al. (2007), ktorý 

dosiahli presnosť 92%, poprípade štúdia Dronova et al. (2011), kde ale boli 

klasifikované len základné kategórie land cover a nie prelínajúce sa typy lúčnych 

spoločenstiev (vegetácia, voda, piesok a pôda) z dát satelitu Bejing-1 s priemernou 

presnosťou 71 %), poprípade s klasifikáciou vegetácie, kde sa jednotlivé kategórie 

porastov neprelínali s takou intenzitou ako je to markantné pri vegetácii 

vysokohorských lúčnych spoločenstiev , tak ako to popisujú Magiera et al. (2013).  

 Jedným z cieľov práce bolo taktiež porovnanie výsledkov metódy objektovej 

klasifikácie a metódy „neural net“, ktorú na tom istom území a rovnakých dátach 

WorldView-2 spracovala Pomáhačová (2012). Hodnotením prenosti klasifikácie 

lúčnych spoločenstiev na základe pôvodných dát, ktoré vstupovali do klasifikácie 

dosiahla presnosť 91, 14 % (Kappa Coefficient = 0,90). Kvôli optimálnemu porovnaniu 

daných výsledkov boli výsledky klasifikácie z dát družice WorldView-2 v tejto práci 

zhodnotené taktiež len na základe pôvodných trénovacích bodov vstupujúcich do 

klasifikácie. Celková presnosť takto hodnoteného snímku dosahovala porovnateľnú 

presnosť 89, 362 % (Kappa Coefficient = 0, 87). Objektová klasifikácia v danom prípade 

dosahuje porovnateľnej presnosti ako klasifikácia metódou „neural net“. Najviac 

limitujúcim faktorom pri objektovej klasifikácii však bol nedostatočný počet 

trénovacích bodov, ktoré boli navyše štatisticky nerovnomerne rozčlenené v rámci 

jednotlivých klasifikovaných tried, čo malo za následok, nadhodnocovanie kategórií 

lúčnych spoločenstiev s vyšším počtom trénovacích bodov. Dovolím si však tvrdiť, že 

pri optimálnom počte trénovacích bodov, štatisticky rovnomerne začlenených do 

klasifikovaných tried a zozbieraných z celého územia snímku má metóda objektovej 

klasifikácie tendenciu dosahovať lepších výsledkov ako klasifikácia na základe metódy 

„neural net“.  

 Ďalším cieľom práce bolo zhodniť možnosti klasifikácie lúčnych spločenstiev na 

základe metódy objektovej klasifikácie z dát leteckého optického skenera a následne 



 

 

dané výsledky porovnať s klasifikáciou na základe dát družice WorldView-2. Dáta 

optického leteckého skenera boli do práce zaradené preto, že sú pre správu národného 

parku dostupnejšie než dáta WorldView-2 a cieľom bolo zistiť s akou presnosťou je 

možné tieto dáta v porovnaní s dátami WorldView-2 s využtím objektového prístupu 

klasifikovať. Pre dané územie musel byť zvolený odlišný postup ako pri klasifikácii dát 

družice WorldView-2, keďže pre lúčne spoločenstvá s manažmentovými zásahmi 

nebolo jednoznačne možné vytvoriť masku, pretože podklady botanika KRNAP 

hodnotili celé záujmové územie snímku leteckého optického skenera ako územie 

s bežne aplikovaným manžmentom. Jednotlivé kategórie lúčnych spoločenstiev 

bez manažmentových zásahov sa hodnotili spolu s kategóriou lúčnych spoločenstiev 

s manažmentovými zásahmi. Celková presnosť klasifikácie daných kategórií na základe 

pôvodných a terénnych bodov dosahovala hodnotu 54, 10 %. Hodnoty úspešnosti 

klasifikácie jednotlivých tried sa značne líšia počínajúc kategóriou degradovaných lúk 

s prevahou tráv s úspešnosťou 0 % až po porasty s dominantnýmy brusnicovými 

kríčkami, ktoré dosahovali úspešnosti 100 %. Fenomén nesprávneho vyklasifikovania 

všetkých bodov triedy degradovaných lúk s prevahou tráv bol spôsobený nízkym 

počtom trénovacích bodov (3), ktoré navyše ležali v susedných segmentoch. Naviac 

podobné spektrálne príznaky danej kategórie so štatisticky početnejšie zastúpenými 

triedami ako lúčne spoločenstvá s manažmentovým zásahom či oligotrofné porasty bez 

dominacie psice tuhej zapríčinili, že trieda degradovaných lúk sprevahou tráv ostala 

ignorovaná. Štatisticky významnejšia kategória lúčnych spoločenstiev 

s manažmentovými zásahmi tiež spôsobila chybnú klasifikáciu kategórie oligotrofných 

lúčnych spoločenstiev bez dominancie psice tuhej, ktorej značná časť bola 

vyklasifikovaná práve ako lúčne spoločenstvá s manažmentovými zásahmi. Dobrú 

presnosť klasifikácie (71, 43 %) dosiahla kategória porastov s dominatnou psicou 

tuhou, ktorá sa zamieňala s porastami bez dominancie psice tuhej, čo je bežný jav 

badateľný na celom záujmovom území snímku, a lúčnymi spoločenstvami 

s manažmentovými zásahmi. Kategóriou s najnižšou presnosťou (28, 57 %) po 

kategórii degradovaných lúk s prevahou tráv je kategória mezofilných ovsíkových lúk. 

Daný jav je spôsobený nízkom počtom trénovacích bodov (3) s výrazne heterogénnymi 

spektrálnymi vlastnosťami a následné hodnotenie terénnymi bodmi (5), ktoré 

vykazovali značne homogénne spektrálne vlastnosti a naviac sa nachádzali na 



 

 

územiach v bezprostrednej blízkosti. Pri porovnaní výsledkov klasifikácie z dát 

optického leteckého skenera s výsledkami výseku snímku z dát družice WorldView-2 

(47, 22 %), dosahuje lepšej presnosti klasifikácia dát z optického leteckého skenera. Na 

základe týchto výsledkov sa však nedá rezolútne povedať, že klasifikácia z dát 

leteckého optického skenere vyjadruje lepšie reálne rozčlenenie jednotlivých 

klasifikovaných tried v teréne ako klasifikácia z dát družice WorldView-2, keďže 

výsledok hodnotenia presnosti klasifikácie výseku z dát družice WorldView-2 bol do 

značnej miery ovplyvnený zlým štatistickým rozdelením vstupných trénovacích bodov, 

kde sa vyskytovali 3 veľmi dominantné kategórie (degradované lúky s prevahou 

krytosemenných rastlín - 14 bodov, degradované lúky s prevahou tráv – 8 bodov 

a oligotrofné lúčne porasty bez dominancie psice tuhej – 7 bodov) na úkor 4 ďalších 

(porasty s dominantnou psicou tuhou – 1 bod, porasty s dominantnými brusnicovými 

kríčkami – 1 bod , mezofilné ovsíkové porasty – 2 body a podmočené porasty – 4 body).  

 Aj napriek nízkej presnosti klasifikácií je metóda objektovej klasifikácie 

algoritmom SVM vhodná pre hodnotenie lúčnych vysokohorských spoločenstiev. Je 

však potrebné dokonale poznať zákonitosti hodnoteného územia. Výsledná presnosť 

klasifikácie danou metódou je limitujúca viacerými faktormi počínajúc segmentáciou, 

ktorá je veľmi dôležitým prvkom celej klasifikácie. Téme segmentácie obrazu 

objektovo orientovanej klasifikácie sa vo svojej práci venuje taktiež Dey (2011), ktorý 

práve segmentáciu hodnotí ako najdôležitejšiu časť celej klasifikácie. Problematike 

segmentácie sa venuje veľa autorov (za spomenutie stojí napr.  štúdia Möller et al. 

(2007), Kim et al. (2008) alebo Dragut et al. (2010)) , ktorý používajú rôzne prístupy 

pre čo najvhodnejšie nastavenie jednotlivých parametrov (napr. Maxwell (2005), 

Zhang et al. (2010), Costa et al. (2008) a ďalší). Avšak táto problematika je na toľko 

rozsiahla, že jej podrobné skúmanie presahovalo možnosti danej diplomovej práce.  

Úspešná segmentácia snímku by však mala odpovedať spektrálnej či texturálnej 

charakteristike zvolených tried legendy. Triedy legendy by mali byť stanovené na 

základe určitého gradientu, keďže vysokohorské lúčne spoločenstvá sa vyznačujú 

postupným prelínaním jednotlivých tried. Ďalším dôležitým faktorom pre objektovú 

klasifikáciu na základe algoritmu SVM je počet trénovacích množín 

(bodov/polygónov). Je dôležité, aby boli trénovacie body pre jednotlivé triedy legendy 

štatisticky rovnomerne rozložené. Týmto sa zabráni preklasifikovaniu tried s vyšším 



 

 

počtom trénovacích bodov. Nevyhnutné je taktiež, aby trénovacie body, ktoré vstupujú 

do klasifikácie boli zozbierané v rovnakom časovom období ako zhotovenie snímku, 

keďže na jednotlivých enklávach môže byť v krátkom časovom odstupe aplikovaný 

určitý manažment, čo následne výrazne skreslí výsledky klasifikácie. Nemenej 

dôležitým faktorom pri objektovej klasifikácii je spôsob hodnotenia. Ako bolo v práci 

viackrát uvádzané, na území vysokohorských lúčnych spoločenstiev nie je možné 

z viacerých hľadísk (náročnosť terénu, časové hľadisko, výskyt manažmentu v období 

zberu bodov, prelínanie viacerých typov lúčnych spoločenstiev na danom území atď.) 

overovanie náhodne vygenerovaných bodov v teréne. Vhodným by bolo riešenie, kedy 

by k dispozícii boli 2 množiny dát so štatisticky vyrovnaným počtom trénovacích bodov 

pre jednotlivé triedy legendy. Prvá množina by sa použila na trénovanie klasifikácie 

a druhá množina zasa na hodnotenie presnosti. Taktiež by bolo vhodné, aby v dobe 

snímania dát bol v teréne do ortofot zaznamenaný výskyt jednotlivých typov 

manažmentu na sledovanom území. Tento podklad by pomohol nájsť vhodné 

klasifikačné pravidlá pre tvorbu lúk s aplikáciou manažmentu a taktiež následnej 

klasifikácii jednotlivých typov manažmentu. Pre skúmanie tried lúčnej vegetácie s 

manažmentovými zásahmi by bolo taktiež vhodné zvoliť iný termín zhotovenia 

snímkov. Podľa štúdie Maškovej et al. (2008) je práve v období „neskorého leta“ 

(koniec augusta až  september) veľmi ťažké rozlíšiť typy jednotlivých 

manažmentových zásahov, kvôli podobným spektrálnym vlastnostiam. Navyše práca 

Prica et al. (2002) tvrdí, že teplomilná a chladnomilná vegetácia vykazuje na 

septembrovom snímku podobné spektrálne vlastnosti. 

Pri dodržaní vyššie uvedených bodov, ktoré sú pre úspešnú klasifikáciu 

vysokohorských lúčnych spoločenstiev nevyhnutné, je metóda objektovej klasifikácie 

pomocou algoritmu SVM veľmi perspektívnym a vhodným nástrojom, ktorý môže byť 

aplikovaný na rozličných dátach a modelových územiach. 



 

 

8 Záver 

 Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie možností využitia a presnosti 

objektovo orientovanej klasifikácie lúčnych horských spoločenstiev 

a manažmentových zásahov z dát družice WorldView-2 pozostavajúcej z 8 pásiem 

a z dát optického leteckého skenera pozostávajúceho zo 4 pásiem. Práca vychádzala 

z legendy stanovenej botanikom KRNAP.  

 Kvôli vylúčeniu vplyvu ostatných kategórií krajinného pokryvu bola vytvorená 

maska lúčnej vegetácie a klasifikácia prebiehala následne pod touto maskou. K tomuto 

účelu bola využitá metóda objektovej klasifikácie algoritmom Support Vector Machine, 

ktorý bol pri klasifikácii lúčnych spoločenstiev s manažmentovými zásahmi z dát 

družice WorldView-2 naviac vhodne skombinovaný s algoritmom rozhodovacieho 

stromu.  

 Ďalším cieľom práce bolo porovnanie možností obidvoch spomínaných typov dát 

a následné vyhodnotenie ich presnosti a odlišnosti, ktoré prebehlo na rovnakom 

sledovanom území. Lepšia presnosť klasifikácie bola dosiahnutá u snímku z dát 

optického leteckého skenera ako z dát družice WorldView-2, no rozdiel medzi danými 

klasifikáciami bol minimálny. Porovnanie obidvoch typov dát však nebolo 

jednoznačné, keďže pre jednotlivé klasifikácie nebol k dispozícii dostatočný počet 

trénovacích bodov, na základe ktorých by sa dali klasifikácie z rozdielnych typov dát 

relevantne zhodnotiť.  

 Za cieľ diplomovej práce sa taktiež stanovilo porovnanie výsledkov objektovo 

orientovanej klasifikácie a klasifikácie na základe metódy „neural net“ z dát družice 

WorldView-2, ktorú na rovnakom modelovom území prevádzala Pomaháčová (2012) 

vo svojej diplomovej práci. Na základe rovnakej metódy hodnotenia presnosti 

jednotlivých klasifikácií lúčnych spoločenstiev dosiahli obidve metódy porovnateľných 

výsledkov.  

 Pre ďalšiu náväznosť na danú prácu je dôležité, aby pre samotnú klasifikáciu bolo 

k dispozícii dostatočný počet tŕenovacích bodov, ktoré by boli logicky štatisticky 

rozdelené v rámci jednotlivých kategórií legendy. Doporučením pri hodnotení lúčnych 

spoločenstiev s manažmentovými zásahmi objektovo orientovanou klasifikáciou je 

použitie série snímkov lúčnej vegetácie v rôznom časovom horizonte, s okamžitým 

zberom trénovacích bodov/polygónov pre každý snímok, a taktiež zákresom plôch 



 

 

s rôznymi typmi manažmentu na sledovanom území v dobe snímania napríklad do 

podkladu ortofota. Vhodné by bolo taktiež použiť snímok, ktorý by nebol z obdobia 

konca leta (koniec augusta až september), kedy viaceré triedy či už s manažmnetom 

alebo bez neho vykazujú podobné spektrálne vlastnosti. Doporučuje sa taktiež zber 

trénovacích poygónov pred zberom trénovacích bodov. Jednotlivé kategórie tak budú 

presnejšie  vytýčené. Naviac je možné sériu trénovacích polygónov použiť ako 

tématickú vrstvu, ktorá by vstupovala do segmentácie a jednotlivé triedy polygónov by 

tak neboli zaradené do viacerých susedných segmentov. Reprezentovali by sa tak 

spektrálne a texturálne príznaky výhradne daného segmentu. Ako vhodným sa taktiež 

javí spojenie objektovej klasifikácie algoritmom SVM s algoritmom rozhodovacieho 

stromu, ktoré by bolo vhodné použiť aj pri klasifikácii jednotlivých tried. Ďalším 

návrhom môže byť doporučenie modifikácie legendy tak, aby lepšie vyhovovala 

geoinformatickému, resp. spektroskopickému pohľadu na lúčne spoločenstvá. To môže 

byť úloha na samostatnú diplomovú prácu – skúmať spektrálny prejav rôznych 

spoločenstiev (napr. po vzore Magiera et al.,  2013) a navrhnúť legendu, ktorá by 

reagovala na rozdiely v spektrálnom prejave a metódu klasifikácie, ktorá by 

rešpektovala pozvoľný gradient prechodu týchto spoločenstiev. 
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