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Abstrakt 

Práce je zaměřena na vyhodnocení změn lesní vegetace za pomoci vegetačních 

indexů. Indexy byly vybrány tak, aby zachytily změny vegetace z pohledu vlhkostních 

poměrů, pigmentačních změn a zdravotního stavu obecně. V práci je také hodnocena 

vhodnost použití jednotlivých indexů. Jako zkoumaná oblast byl zvolen Národní park 

Nízké Tatry, pro který byla k dispozici data pozemního měření lokalizující oblasti 

zasažené kalamitou a málo ovlivněná území. Pro šetření jsou využity časové řady 

snímků Landsat CDR. 

Po vypočítání vegetačních indexů byly vybrány lokality reprezentující oblasti 

zasažené větrnou kalamitou, kůrovcovou kalamitou a málo ovlivněná území. Pro tyto 

lokality byla provedena analýza časových řad, jejíž výsledky jsou zobrazeny v grafech. 

Na základě těchto grafů byly vybrány indexy vhodné pro zachycení změn lesní 

vegetace. Z použitých indexů jsou vhodné všechny kromě FMI, jehož vývoj neodpovídá 

předpokladům, ani jiným indexům. 

 

Klíčová slova: dálkový průzkum Země, změny lesní vegetace, vegetační indexy, 

analýza časových řad, Landsat CDR, Národní park Nízké Tatry 



 

 

Abstract 

The subject of the thesis is to evaluate the changes forest vegetation using the 

vegetation indices.  The indices were chosen to describe the changes viewed from 

moisture conditions, pigmentary changes and health generally. In the thesis is also 

evaluated the suitability of individual indices. The researched region Natinal Park Nízké 

Tatry was chosen based on availability of basic data. For research were used theLandsat 

CDR images. 

First the vegetation indices were calculated. Then were chosen the regions 

affected by wind calamity and bark beetle calamity to compare were chosen not much 

affected regions. The time series analysis was made for the chosen regions and the 

resources are displayed in graphs. Finally based on the graphs were chosen the 

appropriate indices to evaluate the changes in forest vegetation. From the used indices 

are appropriate all exclusive FMI. FMI´s development does not comply with the 

assumptions neither with the development of other indices. 

 

Key Words: remote sensing, changes in forest vegetation, vegetation indices, time 

series analysis, Landsat CDR, National park Nízké Tatry. 
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ÚVOD 

Dálkový průzkum Země (DPZ) je v současné době velmi užívanou metodou 

při získávání prostorových dat o objektech a povrchu Země. DPZ se hojně využívá 

v oblasti hodnocení krajinného pokryvu, zemědělství či lesnictví. V současnosti jsou 

data velmi snadno přístupná, neboť jsou volně k dispozici na internetu. 

Cílem této práce je studie změn lesního pokryvu v Národním parku Nízké Tatry 

(NAPANT). Tyto změny jsou detekovány metodami DPZ a za pomoci dat z pozemního 

měření. Pro analýzu jsou užita data družice Landsat z vybraných let mezi roky 1992 a 

2015. Pro všechna tato data jsou vypočítány vegetační indexy a na základě analýzy 

časových řad jsou snímky porovnávány a jsou tvořeny grafy, vyjadřující vývoj 

vegetace. Hlavním úkolem je nalézt charakteristické chování lesní vegetace po zásahu 

větrné a kůrovcové kalamity a nalezení vhodných vegetačních indexů reagujících na 

tyto změny.  



2 

 

1 LITERÁRNÍ REŠERŠE A ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

1.1 Dálkový průzkum Země 

DPZ je definován ve velkém množství publikací. DPZ je metoda, která se 

zaměřuje na získávání informací o jednotlivých jevech a objektech vyskytujících se 

na povrchu Země, pod jejím povrchem či v atmosféře (Kolář 2008a). „V širším slova 

smyslu jde o měření nebo získávání informací o vlastnostech objektů nebo jevů 

záznamovým zařízením, které není ve fyzickém nebo intimním kontaktu se studovaným 

objektem nebo jevem“ (Murdych 1985, str. 7). Záznamy jsou ve formě naměřených 

hodnot intenzity elektromagnetického záření, které bylo odraženo či emitováno 

zkoumanými objekty. Pro další zpracování se data převádějí do obrazové podoby 

(Kolář 2008b). 

1.1.1 Elektromagnetické záření 

Nositelem informace v DPZ je elektromagnetické záření. Každý objekt odráží a 

vyzařuje záření určité vlnové délky, v jehož intenzitě se odráží elektromagnetické 

vlastnosti daného objektu. Podle způsobu, jakým látka odráží a vyzařuje záření určitých 

vlnových délek, lze určit její druh (Kolář 2008b). Pro DPZ je vymezeno několik 

spektrálních oborů (tab. 1). 

Tab. 1: Přehled spektrálních oborů 

Spektrální obor Vlnový rozsah 

Ultrafialové záření (UF) 0,1 až 0,4 μm 

Viditelné záření (V) 0,4 až 0,7 μm 

Infračervené záření blízké (BIČ) 0,7 až 1,4 μm 

Infračervené záření střední (SIČ) 1,4 až 3 μm 

Tepelné záření (TIČ) 3 μm až 1 mm 

Mikrovlnné záření (MW) 1 mm až 1 m 

(zdroj: Kolář 2008b) 
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Ultrafialové záření je k zemskému povrchu propuštěno jen v malé míře, neboť je 

většina pohlcena atmosférou. Toto záření je škodlivé pro živé organismy, ale bylo by 

přínosem pro geologické aplikace nebo pro monitoring ropných skvrn a vyhledávání 

ložisek zlata (Dobrovolný 1998). 

Viditelné záření je nejvyužívanější částí spektra, ve kterém pracují všechny 

konvenční metody i většina družicových systémů. Nevýhodou je neprostupnost 

oblačností a mlhou a ztráta kontrastu v obrazové podobě dat při rozptylu (Kolář 2008b). 

Viditelné záření jde dále dělit na část modrého světla (0,4 – 0,5 μm), zeleného světla 

(0,5 – 0,6 μm) a červeného světla (0,6 – 0,7 μm). Toto záření je možné zaznamenávat 

jen v denních hodinách, neboť jeho zdrojem je Slunce (Dobrovolný 1998). 

Blízké infračervené záření se podobá viditelnému záření. Výhodou je menší 

pohltivost atmosférou a tudíž větší kontrast a ostrost snímků. Toto záření je důležité 

pro studium vegetace, hlavně v lesnictví a zemědělství. Voda se v těchto vlnových 

délkách jeví jako černé těleso (Dobrovolný 1998). 

Střední infračervené záření je důležité hlavně pro vegetační a geologické studie. 

Zahrnuje dvě atmosférická okna se středy přibližně 1,5 a 2,2 μm. První okno je vhodné 

pro rozlišení druhů vegetace, detekování sněhu a ledu či k rozpoznání zdravotního stavu 

vegetace. Druhé okno je nejvíce využitelné v oblasti geologie (Kolář 2008b). 

Tepelné záření se užívá k určování povrchové teploty oceánů, monitoringu 

lesních požárů či k mapování tepelného znečištění řek a jezer. Dále může být využito 

k určení radiační teploty a tepelné bilance povrchových objektů (Kolář 2008b). 

Mikrovlnné záření se dělí do několika pásem a je schopné pronikat i pod zemský 

povrch. Toto záření je nejméně ovlivňováno počasím, s výjimkou vydatného deště, 

čehož je využíváno v meteorologii k určování srážek. Mikrovlnné záření je využíváno 

především pro studium reliéfu, plovoucího ledu, v lesnictví, zemědělství a 

geomorfologii (Dobrovolný 1998). 

1.1.2 Spektrální vlastnosti povrchů 

Jednotlivé materiály odráží a vyzařují záření různých vlnových délek odlišným 

způsobem. Díky tomu můžeme určit charakteristické spektrální vlastnosti, podle kterých 

rozeznáváme druh a stav zkoumaných objektů. Znalost spektrálních vlastností krajiny je 



 

zásadní pro určování druhu krajinného pokryvu

podle spektrálních vlastností rozdělit na

(Kolář 1990). V současnosti již známe velké množství spektrální

látek, které můžeme nalézt ve

Na obrázku 1 můžeme vidět vybrané spektrální křivky

suchou půdu a vlhkou půdu.

Obr. 1: Obecný průběh spektrální odrazivosti vody (1), 

1.1.2.1 Spektrální vlastnosti v

Pro tuto práci je podstatná hlavně 

Spektrální projevy rostlin jsou ovlivňovány odráženým a vyzařovaným zářením částí 

rostliny, okolím i prostředím pod

spektrální vlastnosti určuje buněčná tekuti

Velký vliv na spektrální křivku odrazivosti má i zdravotní stav vegetace

ovlivněn především množstvím chlorofylu 

(Dobrovolný 1998). 
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určování druhu krajinného pokryvu. Základní krajinné složky můžeme 

trálních vlastností rozdělit na vodu, anorganické látky, vegetac

současnosti již známe velké množství spektrální

látek, které můžeme nalézt ve spektrálních knihovnách dostupných na

obrázku 1 můžeme vidět vybrané spektrální křivky odrazivosti pro

půdu. 

Obecný průběh spektrální odrazivosti vody (1), vegetace (2), suché půdy (3) a vlhké půdy (4)

(zdroj: Halounová, Pavelka 2008) 

Spektrální vlastnosti vegetace 

tuto práci je podstatná hlavně znalost spektrálních vlastností vegetace.

Spektrální projevy rostlin jsou ovlivňovány odráženým a vyzařovaným zářením částí 

tředím pod ní, přičemž největší vliv má odrazivost listů, jejichž 

spektrální vlastnosti určuje buněčná tekutina, celulóza, lignin, proteiny, cukry a oleje. 

spektrální křivku odrazivosti má i zdravotní stav vegetace

ovlivněn především množstvím chlorofylu v listech či obsahem vody (obr. 

. Základní krajinné složky můžeme 

vodu, anorganické látky, vegetaci a atmosféru 

současnosti již známe velké množství spektrálních křivek různých 

dostupných na internetu. 

azivosti pro vodu, vegetaci, 

půdy (3) a vlhké půdy (4) 

 

znalost spektrálních vlastností vegetace. 

Spektrální projevy rostlin jsou ovlivňovány odráženým a vyzařovaným zářením částí 

jvětší vliv má odrazivost listů, jejichž 

na, celulóza, lignin, proteiny, cukry a oleje. 

spektrální křivku odrazivosti má i zdravotní stav vegetace, který je 

v listech či obsahem vody (obr. 2) 



 

Obr. 2: Odrazivost zdraví vegetace (a), vegetace brzy po stresu (b) 

Spektrální křivku vegetace můžeme rozdělit na

činitelů ovlivňujících odrazivost, a to na

až 0,7 μm, oblast vysok

oblast vodní absorpce mezi 1,3

V oblasti pigmentační absorpce 

Ve většině případů jde o

Mezi pásy pigmentační absorpce

světla, se v okolí vlnové délky zeleného světla nac

způsobuje, že má vegetace zelenou barvu. Kromě chlorofylu mohou listy obsahovat i 

jiné pigmentační látky. Karoten a xantofyl 

spektra, proto dodávají listu žluté odstíny, 

špatný zdravotní stav) (Halounová, Pavelka 2008)

V oblasti vysoké odrazivosti

morfologická struktura list

rozdílná, jsou snímky pořízené 

vegetace. Odrazivost v 

vegetace (Dobrovolný 1998).

Oblast vodní absorpce

délkách 1,4 μm, 1,9 μm 
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Odrazivost zdraví vegetace (a), vegetace brzy po stresu (b) 

a po delší době po stresu (c) 

(zdroj: Dobrovolný 1998) 

Spektrální křivku vegetace můžeme rozdělit na tři části podle tří hlavních 

odrazivost, a to na oblast pigmentační absorpce v

μm, oblast vysoké odrazivosti neboli buněčné struktury od 0,7

oblast vodní absorpce mezi 1,3 μm a 3,0 μm (Kolář 1990). 

blasti pigmentační absorpce mají vliv na průběh křivky pigmentační látky. 

většině případů jde o chlorofyl, který může zaujímat až 65 % listového pigmentu.

Mezi pásy pigmentační absorpce, tvořené vlnovými délkami modrého a červeného 

okolí vlnové délky zeleného světla nachází oblast s vyšší odrazivostí, což 

způsobuje, že má vegetace zelenou barvu. Kromě chlorofylu mohou listy obsahovat i 

jiné pigmentační látky. Karoten a xantofyl mají absorpční pásmo jen v

dodávají listu žluté odstíny, patrné pouze při úbytku ch

(Halounová, Pavelka 2008). 

vysoké odrazivosti je hlavním faktorem ovlivňující odrazivost 

morfologická struktura listu. Jelikož je struktura listu u jednotlivých druhů rostlin 

ozdílná, jsou snímky pořízené v této části spektra vhodné pro rozlišování druhů 

 této části spektra se také často využívá k určení míry hustoty 

(Dobrovolný 1998). 

Oblast vodní absorpce je určována absorpčními pásy vody se středy na

 a 2,7 μm. Lokální maxima odrazivosti se nacházejí na

Odrazivost zdraví vegetace (a), vegetace brzy po stresu (b)  

 

tři části podle tří hlavních 

oblast pigmentační absorpce v rozmezí 0,4 μm 

é odrazivosti neboli buněčné struktury od 0,7 μm do 1,3 μm a 

h křivky pigmentační látky. 

% listového pigmentu. 

tvořené vlnovými délkami modrého a červeného 

šší odrazivostí, což 

způsobuje, že má vegetace zelenou barvu. Kromě chlorofylu mohou listy obsahovat i 

mají absorpční pásmo jen v modré části 

úbytku chlorofylu (stáří, 

je hlavním faktorem ovlivňující odrazivost 

jednotlivých druhů rostlin 

této části spektra vhodné pro rozlišování druhů 

určení míry hustoty 

orpčními pásy vody se středy na vlnových 

ima odrazivosti se nacházejí na vlnových 
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délkách 1,6 μm a 2,2 μm, kde je odrazivost přibližně nepřímo úměrná obsahu vody 

v listu. Odrazivost v této části spektra dokáže zaznamenat změny ve vodním obsahu, lze 

ji využít ke zkoumání vodního stresu rostlin (Dobrovolný 1998). 

Spektrální projevy vegetace mohou být do určité míry využity jako indikátory 

výskytu některých druhů hornin, jelikož složení půdy (obsah živin, minerálů) ovlivňuje 

obsah chlorofylu a vody v listech rostlin (Kolář 1990). 

Na obrázku 3 vidíme křivku odrazivosti pro listnaté a jehličnaté lesy. V části 

zeleného viditelného spektra vidíme lokální maximum a výrazný nárůst odrazivosti 

v blízké infračervené části spektra. V blízkém infračerveném záření také dochází 

k největšímu rozdílu odrazivosti listnatého a jehličnatého porostu, tudíž jsou snímky 

pořízené v této části spektra nejvhodnější pro jejich odlišování (Dobrovolný 1998). 

Obr. 3: Odrazivost porostu listnatého a jehličnatého lesa v části viditelného  

a blízkého infračerveného záření 

 

(zdroj: Dobrovolný 1998) 
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1.2 Data DPZ 

1.2.1 Předzpracování snímků DPZ 

Na výsledný snímek má vliv velká řada faktorů, které často zhoršují jeho 

kvalitu. Odstranění či utlumení těchto chyb je prvotním cílem zpracování získaných dat. 

Dle Dobrovolného (1998) tyto úpravy zahrnují geometrické korekce a radiometrické 

korekce. Specifickým typem radiometrických korekcí jsou korekce atmosférické. 

1.2.1.1 Geometrické korekce 

Účelem geometrických korekcí je odstranit níže zmíněné vlivy, aby bylo možné 

transformovat obraz do požadovaného souřadnicového systému nebo kartografického 

zobrazení, propojit obrazová data s prostorovou vektorovou databází v GIS 

(Geoinformační systém), porovnávat více obrazových dat pořízených i odlišnými 

snímacími zařízeními, tvorba ortofotomap či vytvoření mozaiky několika obrazových 

záznamů (Dobrovolný 1998). 

Díky geometrickým nepřesnostem surových obrazových dat neodpovídá 

vzájemná poloha objektů v obraze jejich skutečné poloze. Geometrické zkreslení je 

způsobeno nestálostí geometrických podmínek během měření. Největší podíl 

na geometrickém zkreslení mají změny v poloze a rychlosti nosiče aparatury, 

nelineárnost objektivu, zemská rotace, zakřivení zemského povrchu a panoramatický 

úhel pozorování (Kolář 1990). 

Geometrické zkreslení lze rozdělit na předvídatelné a nepředvídatelné. 

Předvídatelná neboli systematická zkreslení jsou očekávána předem z charakteristik 

detektoru, z okamžitého stavu měření (místo, rychlost, výška) či jiných charakteristik 

letu nosiče. Pro opravu systematického zkreslení se užívají georeferenční korekce. 

Mezi předvídatelné zkreslení patří například zešikmení obrazového záznamu 

multispektrálních senzorů způsobené rotací Země východním směrem. Toto zkreslení je 

odstraněno již na přijímací stanici mírným posunutím řádků. Pro nepředvídatelné neboli 

náhodné zkreslení je nutné provádět přesné opravy představující geometrickou 

transformaci pomocí vlícovacích bodů, jejichž polohu známe jak na snímku, tak 

na mapovém podkladu formou souřadnic (Halounová, Pavelka 2008). 
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1.2.1.2 Radiometrické korekce 

Úkolem radiometrických korekcí je upravení DN (Digital number) hodnot 

jednotlivých pixelů, u kterých naměřené DN hodnoty neodpovídají skutečné 

radiometrické charakteristice objektu. Cílem je tedy upravit hodnoty obrazových dat 

tak, aby se co nejvíce přibližovaly skutečným odrazovým či zářivým vlastnostem 

objektů (Dobrovolný 1998). 

Radiometrické zkreslení je způsobeno působením různých faktorů. 

Podle Koláře (2008a) dělíme radiometrické zkreslení do čtyř skupin: zkreslení vlivem 

atmosféry, zkreslení spojená se vznikem obrazu v optickém systému, zkreslení 

způsobená při určování velikosti naměřené veličiny a při jejím záznamu a zkreslení 

způsobená různou intenzitou dopadajícího záření či rozdílnými směry odraženého nebo 

emitovaného záření. 

1.2.1.3 Atmosférické korekce 

Zkreslení způsobená atmosférou je možné v některých aplikacích zanedbat. 

Atmosféra zkresluje naměřené hodnoty, které tudíž neodpovídají skutečným 

vlastnostem objektů. Nejčastějšími příčinami zkreslení je rozptyl a pohlcování, které 

závisí především na vlnové délce měřeného elektromagnetického záření.U viditelného a 

blízkého infračerveného záření je hlavní odstranění kouřma nebo zákalu, neboť mohou 

přispívat až z 80 % k signálu, který dosahuje čidla měřící aparatury (Dobrovolný 1998). 

1.2.2 Družice Landsat 

Landsat jsou družice řízené NASA a USGS určené k pozorování Země. Družice 

Landsat mají polární oběžnou dráhu a jejich dráha při přeletu nad rovníkem svírá s 

rovníkem úhel 98,2°. Jeden cyklus družice dokončí za 16 dní, z čehož plyne, že 

konkrétní místo je snímáno vždy po 16 dnech (Gisat). 

Snímky z družic Landsat jsou shromažďovány již od roku 1972, kdy byl 

vypuštěn satelit Landsat 1. Tyto snímky nám poskytují jedinečný záznam o stavu a 

dynamice Země. Od roku 2008 jsou všechny archivní i nové snímky volně dostupné 

na internetu (Wulder a kol. 2012). Snímky použité v této práci jsou z Landsat 4, 5, 7 a 8. 
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Landsat 4 a 5 byly vybaveny sedmikanálovým skenerem TM (Thematic 

Mapper) a skenerem MSS (Multispectral Scanner). TM má sedm spektrálních pásem a 

rozlišení 30 m, MSS má čtyři spektrální pásma a rozlišení 80 m (Gisat). 

Landsat 7 byl vybaven Skenerem ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) a 

byla k němu založena pozemní stanice pro příjem dat. ETM+ má 8 spektrálníchpásem a 

prostorové rozlišení 15, 30 a 60 m (Gisat). 

Landsat 8 má senzory OLI (Operational Land Imager) a TIRS (Thermal Infrared 

Sensor). OLI má 9 spektrálních pásem a prostorové rozlišení pro panchromatická data 

15 m a pro multispektrální 30 m. TIRS má 2 spektrální pásma a prostorové rozlišení 

100 m (Gisat). 

1.3 Vegetační indexy 

Vegetační indexy „zahrnují skupinu poměrně jednoduchých aritmetických 

operací s dvěma či více pásmy multispektrálního obrazu, jejichž cílem je na základě 

znalosti spektrálního chování zvýraznit například vegetační složku v obraze“ 

(Dobrovolný 1998, str. 194). Vegetační indexy jsou nejčastěji tvořeny kombinací 

několika spektrálních hodnot, které jsou sečteny, vynásobeny či vyděleny tak, abychom 

získali jednu hodnotu, která určí množství nebo stav vegetace (Campbell 1987). 

Nejpoužívanější indexy jsou rozděleny do dvou skupin. Poměrové indexy dávají 

do poměru odrazivost povrchů v červené viditelné a blízké infračervené části spektra. 

Zařazuje se sem Jednoduchý poměrový vegetační index (SR), Normalizovaný 

diferenční vegetační index (NDVI) nebo Transformovaný vegetační index (TVI). 

Ortogonální indexy se počítají lineární kombinací původních pásem multispektrálního 

obrazu. Mezi tyto indexy patří například PVI (Perpendicular Vegetation Index) 

(Dobrovolný 1998). 

1.3.1 FoliarMoisture Index (FMI) 

FMI je vhodný pro sledování vlhkosti rostlin a může být využit k detekování 

požárů (Wang a kol. 2010). 

FMI se vypočítá podle vzorce: 
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��� = ������ ∗ 
��� 

 

kde NIR značí odrazivost v blízké infračervené části spektra, RED odrazivost 

ve viditelné červené části spektra a SWIR odrazivost v krátkovlnné infračervené části 

spektra. 

1.3.2 Green Red Vegetaion Index (GRVI) 

GRVI používá odrazivost ve viditelném červeném a zeleném pásmu. Využívá se 

k odlišování zemského pokryvu a ke zkoumání fenologie rostlin. S vývojem listů se 

zvyšuje odrazivost v zeleném pásmu a klesá v červeném. Při stárnutí listů odrazivost 

v zeleném pásmu klesá a v červeném roste. Tento index odlišuje tři druhy krajinného 

pokryvu: zelenou vegetaci s hodnotou GRVI > 0, půdu, listy, které na podzim změnily 

barvu a holé stromy pro GRVI < 0 a vodu nebo sníh s hodnotou GRVI ≈ 0 (Ide a kol. 

2011). 

GRVI se vypočítá podle vzorce: 

��� = ���� − ������ + �� 

 

kde GREEN značí odrazivost ve viditelné zelené části spektra a RED odrazivost 

ve viditelné červené části spektra. 

1.3.3 Normalized Difference Moisture Index (NDMI) 

NDMI neboli NDWI (Normalized Difference Water Index) se využívá k měření 

vlhkosti vegetace a dokáže zaznamenat i velmi malé výkyvy vlhkosti. Nejčastěji je 

využíván pro monitoring sucha (LandsatFACT). Tento index se dá velmi dobře využít v 

zemědělství, neboť s jeho pomocí lze odhalit vodní stres rostlin, který ovlivňuje jejich 

zdraví a produktivitu. Hodnoty se pohybují od −1 do +1 a se zvyšující se hodnotou roste 

obsah vody v rostlinách (European Commission2011). 

NDMI se vypočítá podle vzorce: 
 

���� = ��� − 
������ + 
��� 
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kde NIR značí odrazivost v blízké infračervené části spektra a SWIR odrazivost 

v krátkovlnné infračervené části spektra. 

1.3.4 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

NDVI je nejznámější a nejvíce využívaný index, jehož hodnoty se pohybují 

mezi −1 a +1, přičemž vyšší hodnoty značí hustší vegetaci. Tento index se používá 

nejčastěji pro určení zdravotního stavu vegetace a je vhodný pro sledování dynamiky 

vegetace za delší období.  

NDVI se vypočítá podle vzorce: 
 

���� = ��� − ������ + ��� 

 

kde NIR značí odrazivost v blízké infračervené části spektra a RED odrazivost 

ve viditelné červené části spektra. 

1.3.5 Red Green Index (RGI) 

RGI je vhodný pro zaznamenání změny barvy listu, jelikož pracuje s podílem 

červeného a zeleného pásma, a proto dokáže zachytit zvyšování či snižování množství 

chlorofylu ovlivňující zbarvení listu (Coops a kol. 2006).  

RGI se vypočítá podle vzorce: 
 

��� = �������� 

 

kde RED značí odrazivost ve viditelné červené části spektra a GREEN 

odrazivost ve viditelné zelené části spektra. 

1.3.6 Simple Ratio (SR) 

SR se využívá pro odhad množství vegetace. Rozsah hodnot je od 0 do více než 

30, přičemž hodnota holé půdy se pohybuje okolo 1 azdravá vegetace obecně spadá 

mezi hodnoty 2 až 8 (HARRIS 2013). 

SR se vypočítá podle vzorce: 
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� = ������ 

 

kde NIR značí odrazivost v blízké infračervené části spektra a RED odrazivost 

ve viditelné červené části spektra. 

1.3.7 Transformed Vegetation Index (TVI) 

TVI je upravený index NDVI tak, aby se zamezilo výskytu záporných hodnot. 

Index je citlivý na změnu výšky rostlin a na vlastnosti půdy (Payeroa kol. 2004). Idso a 

kol. (1980) použili TVI pro odhad výnosu plodin. 

TVI se vypočítá podle vzorce: 
 

��� = ���� − ������ + ��� + 0,5 

 

kde NIR značí odrazivost v blízké infračervené části spektra a RED odrazivost 

ve viditelné červené části spektra. 

1.3.8 Wide-band Normalized Difference Infrared Index (wNDII) 

WNDII slouží ke sledování vlhkosti vegetace, čehož se dá využít k porozumění 

požárního potenciálu, biogeochemii a dynamiky ekosystémů (Toomy, Vierling 2005). 

WNDII se vypočítá podle vzorce: 
 

����� = 2 ∗ ��� − 
���2 ∗ ��� + 
��� 

 

kde NIR značí odrazivost v blízké infračervené části spektra a SWIR odrazivost 

v krátkovlnné infračervené části spektra. 

1.4 Analýza časových řad 

Analýza časových řad je založena na sledování vývoje určitého jevu. Je důležité 

užívat data věcně či prostorově srovnatelná a získaná za pravidelné časové úseky. 

Analýza časových řad se kromě v přírodovědných oborech užívá i například 
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v ekonomice. Výstupem analýzy je graf či grafy, jejichž křivka znázorňuje vývoj 

sledovaného jevu v čase. 

1.4.1 Technologie hodnocení časových řad 

K analýze časových řad je možné použít řadu softwarů. Nejdůležitějším 

kritériem je schopnost pracovat s velkým množstvím dat, které se v oblasti DPZ 

využívá. 

 

BFAST  

BFAST je tvořen v prostředí R, tudíž je k jeho používání potřeba znát 

programovací jazyk R. Analýza může být prováděna na datech Landsat, MODIS, Rapid 

Eye či RADAR data. Pomocí tohoto programu je možné sledovat postup odlesňování, 

sucha, či pozorovat vývoj teplot nebo srážek. Může být použit na sezónní i nesezónní 

časové řady (WageningenUR). 

 

SPIRITS 

SPIRITS je volně dostupný program určený převážně pro analýzu časových řad 

satelitních snímků při monitorování plodin a vegetace. Slouží ke zpracování dat senzorů 

s nízkým a středním rozlišením. Umožňuje rychlé vyhodnocení vegetačních indexů a 

vynesení statistik v grafech (European Commission). 

 

TIMESAT 

TIMESAT je bezplatný software pro zpracování časových řad ze satelitních 

snímků s cílem prozkoumat problémy spojené s globálními změnami a sledování 

vegetačních zdrojů. S jeho pomocí je možné získat řadu fenologických informací, jako 

začátek a konec vegetačního období. Dlouhé časové řady údajů vegetačních indexů 

mohou také poskytnout informace o prostorovém rozložení klimatických zón (Eklundh, 

Jönsson 2015). 
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TimeSync 

TimeSync je webová aplikace vizualizující časové řady snímků Landsat. Lze ji 

použít pro tvorbu map, grafů či k pochopení a vizualizaci změn na zemském povrchu 

(TimeSync). Nevýhodou internetového prostředí je problém s přenosem velkého 

objemu dat. 

1.5 České a zahraniční studie 

Sledováním dynamiky lesní vegetace se zabývá velké množství autorů. Pro 

jejich výzkum využívají různá data a různé metody. V následujících odstavcích si 

představíme některé práce českých i zahraničních autorů. 

Hájek a Svoboda (2007) vyhodnocují odumírání smrkového lesa na Trojmezné v 

NP Šumava. Využívají časovou řadu leteckých snímků, na kterou aplikují metodu 

automatizované klasifikace. Cílem práce je pomocí této metody vyhodnotit rozsah 

odumírání lesa po napadení lýkožrouta smrkového. Na základě výsledků byla metoda 

automatizované klasifikace posouzena jako vhodná pro hodnocení odumírání lesa. 

Výzkum zabývající se sledováním spektrální charakteristiky vegetace prováděl 

také Štych a kol. (2014) pomocí dat MERIS. V této práci je kromě lesní vegetace 

zkoumána i zemědělská půda a to analýzou změn v odrazivosti i využitím vegetačních 

indexů. Výsledky ze začátku dubna ukázaly poměrně jednotnou spektrální odrazivost 

pro různé druhy lesní plochy, kdy rozdíly mezi listnatými a jehličnatými lesy byly 

znatelné pouze v červené části spektra. 

Hodnocením stavu a vývoje smrkových porostů v Krkonoších se ve své 

diplomové práci zabývá Musilová (2012). K hodnocení smrkových porostů 

využíváčasové řady snímků SPOT, WorldView-2, QuickBird a Landsat, které 

porovnává prostřednictvím vegetačních indexů. Výsledky hodnocení jsou srovnatelné s 

předchozími studiemi, tudíž jsou postupy z této práce vhodné pro popis zdravotního 

stavu smrkových porostů. 

Pro hodnocení změn lesní vegetace na území Slovenské republiky, je na 

internetu dostupný projekt zaměřený na hodnocení stavu lesních porostů a postupu 

rozpadů smrčin z údajů DPZ. Hlavním výstupem projektu je mapová aplikace, která 
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zobrazuje satelitní snímky vhodné pro vizuální interpretaci změn stavu lesních porostů 

(Národné lesnícké centrum). 

Neigh a kol. (2014) se zabývají snížením produktivity severních lesů 

Wisconsinu a Minnesoty. Pomocí vytvořeného algoritmu se snaží mapovat disturbance 

způsobené těžbou či hmyzem z Landsat časových řad. Užití algoritmu se ukázalo 

úspěšné pro mapování těžby lesů a na pokročilé stádium napadení hmyzem. 

Pro monitoring počátečního napadení hmyzem mají časové řady snímků Landsat 

omezenou spektrální citlivost. 

Další výzkum, který se zabývá detekcí defoliace způsobené bekyní velkohlavou, 

proběhl nad časovými řadami dat MODIS. Výzkum probíhal v Appalačském pohoří a 

výsledky dokazují vhodnost použití dat MODIS pro detekci rozsahu a lokace regionů 

napadených bekyní velkohlavou (Spruce a kol. 2011). 

V práci Ideho a kol. (2011) je porovnáváno využití klasických vegetačních 

indexů (NDVI, EVI) a indexů u pracujících s viditelným pásmem (GRVI, RG) 

na základě porovnání s daty digitální kamery. Data jsou využita pro hodnocení hrubé 

primární produkce modřínového lesa v Japonsku. Výsledky upřednostňují užívání 

indexů viditelného pásma, které lépe zachycují změny. 

1.6 Národní park Nízké Tatry (NAPANT) 

NAPANT byl vyhlášen roku 1978 ve středním Slovensku. Vlastní rozlohou NP 

728,42 km2 a výměrou ochranného pásma 1 1101,62 km2 je NAPANT největší národní 

park Slovenska. Můžeme zde najít velké množství chráněných rostlin a živočichů. Další 

zajímavostí je velký počet krasových jevů s jeskyněmi (Národní park Nízké Tatry). 

1.6.1 Lesní vegetace a její vývoj 

Území NAPANT je ze 70 % pokryto lesy, přičemž ve vlastnictví státu je 

61,56 % (Národní park Nízké Tatry). Nejrozšířenější jsou smíšené lesy tvořené bukem 

lesním, jedlí bělokorou, smrkem ztepilým, javorem horským, javorem mléčem a 

jasanem ztepilým, situované především v západní a jižní části NP. Ve vyšších polohách 

najdeme především smrkové lesy. V jihozápadní části můžeme také v malé míře nalézt 

teplomilné lesy s habrem obecným, dubem zimním a dubem cerem. Ve vyšších 
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polohách nad 1 500 m začíná porost kosodřevin (Štátna ochrana prírody Slovenskej 

republiky 2015). 

Největší změny lesní vegetace jsou způsobovány kalamitami. Na území 

Slovenské republiky jich proběhlo již velké množství. Nejrozsáhlejší škody způsobuje 

vítr, kůrovec, sníh či námraza a v lokálním měřítku laviny. Pro náš výzkum je 

nejdůležitější větrná kalamita „Alžběta“ z 19. 11. 2004, která nejvíce zasáhla oblasti 

Vysokých a Nízkých Tater, Oravy a Slovenského rudohoří (Kunca a Zúbrik 2006). 

Následky této kalamity jsou patrné ještě v roce 2006. Vzhledem k tomu, že kalamita 

proběhla v národním parku, nebylo možné úplné zpracování kalamitního dřeva. To 

mohlo ovlivnit vznik kůrovcové kalamity v roce 2006, jejíž vliv na vegetaci je v této 

práci analyzován. Vliv této kalamity je patrný do roku 2009.  
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2 METODIKA 

2.1 Zájmové území 

Území NAPANT bylo zvoleno na základě výhod plynoucích ze spolupráce 

Univerzity Karlovy v Praze a správy NAPANT. Díky této spolupráci bylo možné získat 

údaje o umístění, rozloze, datování a druhu kalamit, které na území NP proběhly. Dále 

byla důležitá dostupnost dostatečného množství satelitních snímků, což vybrané území 

splňuje. 

Většina zájmových oblastí se nachází v NP, jen několik zasahuje do ochranného 

pásma. Na obrázku 4 můžeme vidět zájmová území spolu s druhem kalamity, které se 

ho týká.Kromě oblastí postižených kalamitou je pracováno i s oblastmi určenými jako 

málo ovlivněné. Dále je na obrázku vyznačeno 6 lokalit, které byly analyzovány. 

Lokality byly vybrány z množství bodů vygenerovaných pomocí funkce Create 

Random Points v programu ArcGIS. Výběr šesti bodů byl proveden náhodně z bodů, 

které v žádném ze sledovaných let nezakrývala oblačnost.Vhodné umístění vybraných 

lokalit bylo ověřeno pomocí dostupných ortofot. 

Obr. 4 Zájmová území s výzkumnými lokalitami

(zdroj: správa NAPANT, vlastní zpracování) 

Lokality 0 a 1 jsou na dvou různých územích zasažených větrnou kalamitou. 

Lokalita 0 se nachází na hřbetnici mezi vrcholem Zingoty (1169 m n. m.) a Králička 
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(1807 m n. m.) v přibližně 1160 m n. m.Lokalita 1 se nachází mezi vodní nádrží Čierny 

Váh a vrcholem Sankula (1114 m n. m.) v nadmořské výšce okolo 780 m n. m.a v jeho 

blízkosti je menší přítok řeky Čierny Váh.  

Lokality 2 a 3 jsou zvoleny v územích poškozených kůrovcem. Lokalita 2 se 

nachází v malém údolí přítoku řeky Hodruši v 980 m n. m. na svahu orientovaném na 

jihovýchod. Lokalita 3 se nachází na hřbetnici u pohoří Závrch (1259 m n. m.) ve výšce 

1240 m n. m. 

Lokality 4 a 5 jsou umístěny v místech, ve kterých podle správců NAPANT 

nedošlo k výraznějším změnám. Lokalita 4 je na východním vrcholku svahu svažujícího 

se do údolí Vajskovského potoka poblíž vrcholu Snožka (1375 m n. m.) přibližně v 

1180 m n. m.Je součástí Národní přírodní rezervace Skalka. Lokalita 5 leží jižně od 

vrcholu Poludnica (1549 m n. m.) ve výšce 1140 m n. m na jihozápadním svahu, který 

se svažuje k řece Ilanoviance. V těsné blízkosti lokality 5 se ve východním směru 

nachází Národní přírodní rezervace Jánska dolina. 

2.2 Použitá data 

V této práci byly využity dva druhy dat, a to satelitní snímky Landsat a data 

pozemního měření ve formě polygonových vrstev.  

2.2.1 Landsat 

Snímky Landsat byly staženy z rozsáhlé databáze na internetové stránce 

http://earthexplorer.usgs.gov/, kde je výběr z velkého množství snímků. Pro tuto práci 

byly vybrány snímky pořízené družicemi Landsat 4, 5, 7 a 8. U těchto snímků si lze 

vybrat data bez atmosférických oprav, u kterých je nutné provést korekce, či CDR data, 

které jsou již předzpracovaná pomocí Climate Data Record databáze. Tato data jsou 

převedena na odrazivost povrchu (Surface Reflectance) přibližující se měření se 

senzorem přímo nad zemským povrchem, tudíž zde není vliv atmosféry, osvícení či 

geometrického zkreslení (U. S. Geological Survey, a). CDR data obsahují navíc i 

například vrstvu atmosférické nepropustnosti či Fmask, ve které je klasifikována 

oblačnost, stíny oblačnosti, voda a sníh, což slouží k jejich odmaskování.Tato vrstva 

vznikla užitím metody Fmask (Function of mask) pro detekci oblačnosti a jejích stínů. 
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Další výhodou užití CDR dat je, že jsou přeškálována na šestnáctibitovou strukturu, což 

řeší problém rozdílného radiometrického rozlišení Landsat 4, 5 a 7 s osmibitovou 

strukturou a Landsat 8 s dvanáctibitovou strukturou (U. S. Geological Survey, b). CDR 

data podporují studie změn zemského povrchu a National Research Council je definuje 

jako časové řady měření s dostatečnou délkou, uceleností a spojitostí k identifikaci 

variability a změn klimatu (U. S. Geological Survey, c). 

Pro výběr snímků byla stanovena kritéria, díky kterým by mělo být dosaženoco 

nejlepších výsledků. U snímků bylo požadováno, aby byla oblačnost nižší než 20 %, 

aby se jednalo o denní snímek a aby byl pořízen v období červenec – září, kdy je 

vhodná fenologická fáze pro hodnocení lesní vegetace. Na základě těchto požadavků 

bylo vybráno 11 snímků – jeden snímek Landsat 4, šest snímků Landsat 5 a po dvou 

snímcích Landsat 7 a Landsat 8 (tab. 2). 

Tab. 2: Vybrané snímky Landsat 

Družice Datum pořízení Název souboru 

L4 20.7.1992 LT41880261992202XXX02 

L5 2.7.1994 LT51880261994183XXX02 

2.9.2005 LT51880262005245KIS00 

19.7.2006 LT51880262006200KIS01 

23.8.2007 LT51880262007235MOR00 

28.8.2009 LT51880262009240KIS00 

3.9.2011 LT51880262011246KIS01 

L7 9.8.1999 LE71880261999221SGS01 

30.8.2001 LE71880262001242SGS00 

L8 7.8.2013 LC81880262013219LGN00 

12.7.2015 LC81880262015193LGN00 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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2.2.2 Data pozemního měření 

Data pozemního měření byla poskytnuta pracovníky NAPANT. Jde o oblasti 

zmapované na základě ortofot. Klasifikace těchto oblastí byla určena na základě 

lesnických evidencí lesní správy. Oblasti byly rozděleny na oblasti postižené větrnou 

nebo kůrovcovou kalamitou. Pro srovnání byla poskytnuta i vrstva oblastí, ve kterých 

během sledovaného období neproběhly významné změny (obr. 4). Spolu s lokalizací 

kalamit je určeno i období, kdy probíhaly. Na základě těchto dat byla vybrána místa, 

která byla podrobena analýze. 

2.3 Použité programy 

2.3.1 Envi 

Software ENVI poskytuje sadu nástrojů pro předzpracování, zobrazování, 

analýzu a sdílení dat DPZ. ENVI je určeno pro práci s družicovými snímky a podporuje 

většinu družicových systémů v současnosti, ale lze pracovat i s vektorovými daty nebo 

geodatabází. Tento program poskytuje americká společnost Exelis Visual Information 

Solution (ARCDATA Praha, a). ENVI bylo užito především pro výpočet vegetačních 

indexů a ořezání snímků. 

2.3.2 ArcGIS 

ArcGIS je geoinformační systém určený pro práci s prostorovými daty. Tento 

program slouží ke správě a analýze dat, hledání nových vztahů a souvislostí a k jejich 

přehledné vizualizaci (ARCDATA Praha, b). ArcGIS je produktem americké 

společnosti ESRI. V této práci byla využita především centrální aplikace ArcGIS for 

Desktop ArcMap. 

2.3.3 Excel 

Excel je tabulkový software určený pro analýzu dat, provádění výpočtů a tvorbu 

tabulek či grafů. Excel je většinou dodáván jako součást balíčku Microsoft Office od 

firmy Microsoft. V této práci byl užit k tvorbě tabulek a výsledných grafů. 
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2.4 Předzpracování dat 

U většiny dat by bylo nutné provést radiometrické korekce, atmosférické 

korekce a odmaskování oblačnosti, ale u CDR dat jsou zkreslení již odstraněna 

převedením na odrazivost povrchu (Surface Reflectance) a na odmaskování oblačnosti 

obsahují vrstvu Fmask, jak je již zmíněno výše. Maska se poté pomocí funkce Apply 

Mask v ENVI aplikuje, čímž je oblastem s oblačností přiřazena nulová hodnota, která 

nebude znehodnocovat výpočty vegetačních indexů. 

2.5 Vegetační indexy 

Výpočet vegetačních indexů proběhl pomocí softwaru ENVI, který obsahuje 

funkci Band Math vhodnou pro jejich výpočet. Pro práci bylo vybráno 8 poměrových 

indexů, které jsou popsány již ve 2. kapitole. Při výběru indexů byla snaha vybrat 

indexy, které vegetaci hodnotí z různých pohledů. Nakonec byly zvoleny indexy 

reagující na vlhkost vegetace, na změnu barvy listů a na celkové zdraví vegetace. 

Konkrétně to jsou indexy FMI, GRVI, NDMI, NDVI, RGI, SR, TVI, wNDII, jejichž 

vzorce použité pro výpočet v Band Math můžeme vidět v tabulce 3 a 4. Vzorce pro 

Landsat 8 jsou rozdílné kvůli odlišnému číslování pásem. 

Tab. 3: Vzorce pro výpočet vegetačních indexů pro Landsat 4, 5 a 7 

Vegetační indexy Vzorce pro Landsat 4, 5 a 7 

FMI float(b4)/(float(b3)*float(b5)) 

GRVI (float(b2)-float(b3))/(float(b2)+float(b3)) 

NDMI (float(b4)-float(b5))/(float(b4)+float(b5)) 

NDVI (float(b4)-float(b3))/(float(b4)+float(b3)) 

RGI float(b3)/float(b2) 

SR float(b4)/float(b3) 

TVI/TDVI sqrt(((float(b4)-float(b3))/(float(b4)+float(b3)))+0.5) 

wNDII (2*float(b4)-float(b5))/(2*float(b4)+float(b5)) 

(zdroj: Laštovička 2016, vlastní zpracování) 
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Tab. 4:Vzorce pro výpočet vegetačních indexů pro Landsat 8 

Vegetační index Vzorce pro Landsat 8 

FMI (float(b5))/(float(b4)*float(b6)) 

GRVI (float(b3)-float(b4))/(float(b3)+float(b4)) 

NDMI (float(b5)-float(b6))/(float(b5)+float(b6)) 

NDVI (float(b5)-float(b4))/(float(b5)+float(b4)) 

RGI float(b4)/float(b3) 

SR float(b5)/float(b4) 

TVI/TDVI sqrt(((float(b5)-float(b4))/(float(b5)+float(b4)))+0.5) 

wNDII (2*float(b5)-float(b6))/(2*float(b5)+float(b6)) 

(zdroj: Laštovička 2016, vlastní zpracování) 

2.6 Analýza časových řad 

Pro analýzu časových řad byla užita časová řada snímků za období od roku 1992 

do roku 2015. Pro analýzu byly vybrány vždy 2 lokality reprezentující větrnou 

kalamitu, kůrovcovou kalamitu a území s minimálními změnami. Těmto lokalitám byla 

v ArcGISu přiřazena hodnota pomocí funkce Extract Multi Values to Points. Takto byly 

všem lokalitám přiřazené hodnoty ze všech sledovaných let, a to pro každý vegetační 

index. Získaná data byla exportována do Excelu, kde byly vytvořeny spojnicové grafy 

zobrazující vývoj hodnot jednotlivých vegetačních indexů. Porovnáním těchto grafů 

zjistíme reakci jednotlivých indexů na změny vegetace. Při porovnávání grafů 

vegetačních indexů nehledíme na číselné hodnoty, ale pouze na průběhjejich křivek. 
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3 VÝSLEDKY 

3.1 Vegetační indexy popisující vlhkostní poměry 

Z užitých vegetačních indexů do kategorie indexů reagujících na vlhkost spadají 

FMI, NDMI a wNDII. Pomocí těchto indexů se nejčastěji sleduje množství vody 

v listech, které má velký vliv na zdravotní stav vegetace.Tyto indexy se mohou také 

využívat pro monitoring sucha či požárů (Wang a kol. 2010, LandsatFACT). 

Na obrázkách 5 – 7 vidíme grafy, ve kterých jsou zakresleny hodnoty NDMI 

pro lokality 0 – 5. Jednotlivé obrázky zaznamenávají reakci vegetačního indexu 

na různé podněty. 

Z obrázku 5 je zřejmé, že větrná kalamita na obou sledovaných místech udeřila 

ve stejném období, kdy je znatelný velký pokles hodnot indexu, způsobený snížením 

obsahu vody v listech. Míra poškození je závislá na lokálních charakteristikách 

zájmových území, jako například na nadmořské výšce či sklonitosti. Lokalita 0 se 

nachází na hřbetnici a ve vyšší nadmořské výšce, tudíž je zde způsobeno větší 

poškození než v lokalitě 1, která je chráněna ze dvou stran svahy. Po poškození větrnou 

kalamitou se NDMI poměrně rychle dostává na původní hodnoty před kalamitou s tím, 

jak se obnovuje vegetace. Pro lokalitu 0 je rozpětí hodnot indexu od 0,44 až téměř 0. 

Pro lokalitu 1 se nejvyšší hodnota pohybuje okolo 0,4 a nejnižší okolo 0,15. V lokalitě 0 

tedy došlo k výraznějším změnám. Hodnoty indexu za lokalitu 1 jsou na konci 

sledovaného období vyšší než během většiny sledovaných let, což svědčí o vhodných 

podmínkách pro revitalizaci vegetace. 
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Obr. 5: Vývoj NDMI v oblastech zasažených větrnou kalamitou 

 

(zdroj: vlastní tvorba) 

Obrázek 6 zaznamenává změny vlhkostních poměrů vegetace postižené 

kůrovcovou kalamitou. V lokalitě 2 je průběh křivky podobný jako u oblastí zasažených 

větrnou kalamitou. Po poměrně vyrovnaných hodnotách indexu nastává prudký pokles 

vlhkosti způsobený poškozením vegetace kůrovcem a následná revitalizace vegetace. 

V lokalitě 3 vidíme větší výkyvy vlhkosti. První pokles vlhkosti je zaznamenán již 

po roce 2001, což by mohly být příznaky prvního poškození kůrovcem. V roce 2006 

došlok mírnému zlepšení stavu vegetace, ale poté propukla kůrovcová kalamita, která 

byla zaznamenána správci NAPANT. Vliv této kalamity je patrný až do roku 2011 

sníženými hodnotami NDMI. Hodnoty indexu v lokalitě 2 mají větší rozpětí značící 

výraznější změny. Rozsah hodnot pro lokalitu 3 je menší, ale jsou zde častější výkyvy. 

Následná obnova vegetace proběhlaopět velmi rychle. V lokalitě 3 se hodnoty na konci 

sledovaného období dostaly na úroveň hodnot před kalamitou. 
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Obr. 6: Vývoj NDMI v oblastech zasažených kůrovcovou kalamitou 

 

(zdroj: vlastní tvorba) 

Na obrázku 7 jsou znázorněny časové řady NDMI pro trvale zdravou vegetaci. 

Můžeme vidět, že i u zdravé vegetace dochází k řadě výkyvů, ale menšího měřítka. Tyto 

odchylky jsou zapříčiněny především počasím. Rozsah hodnot NDMI je pouze přibližně 

0,1, což svědčí o vyrovnaném stavu vegetace.Vyšší hodnoty pro lokalitu 5 jsou dány 

lokálními podmínkami. Lokalita 4 se nachází na poměrně prudkém svahu. 
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Obr. 7: Vývoj NDMI v málo ovlivněných územích 

 

(zdroj: vlastní tvorba) 

Grafy pro dva zbylé indexy můžete najít v přílohách 1 – 6. Grafy časových řad 

pro wNDII jsou velmi podobné grafům NDMI, což jedáno podobným principem pro 

jejich výpočet. Naopak vývoj hodnot FMI se předchozím indexům podobá pouze pro 

málo ovlivněná území a pro jeden bod zasažený kůrovcovou kalamitou. U druhého 

bodu s poškozením od kůrovce a u bodů postižených větrnou kalamitou je zaznamenán 

prudký nárůst vlhkosti, který NDMI ani wNDII nezaznamenal. Zjištění důvodů těchto 

odchylek by si žádalo důkladnější interpretaci s podrobnějším pozemním průzkumem. 

3.2 Vegetační indexy reagující na poměr barviv 

Z indexů reagujících na změnu barvu listů jsou v práci užity GRVI a RGI. Pro 

výpočet těchto indexů se užívá odrazivost v červené a zelené viditelné části spektra. 

Větší hodnoty GRVI značí větší množství chlorofylu a tudíž zdravější vegetaci. Naopak 

RGI značí vyššími hodnotami nižší podíl chlorofylu a vyšší podíl antokyanů zbarvující 

listy do červené barvy. 

Průběh GRVI je v bodech zasažených větrnou kalamitou stejný (obr. 8). Odlišná 

je pouze intenzita, s jakou dochází ke změnám barviva v asimilačních orgánech rostlin. 

Hodnoty GRVI pro lokalitu 0 klesají po větrné kalamitě až pod 0, což značí změnu 

barvy listů či holé stromy. V porovnání s průběhem křivek indexů reagujících na změnu 
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vlhkosti pro body zasažené větrnou kalamitou reaguje GRVI i na změny barviv listů již 

před kalamitou. Tyto změny vegetace NDMI nezaznamenává. 

Obr. 8: Vývoj GRVI v oblastech zasažených větrnou kalamitou 

 

(zdroj: vlastní tvorba) 

Podle obrázku 9 kůrovcová kalamita nevyvolávátakovézměny hodnot GRVI 

jako kalamita větrná. V obou lokalitách je na začátku sledovaného období poměrně 

nízký obsah chlorofylu v listech, který se však poměrně rychle zvyšuje. Vzhledem k 

tomu, že jsou body v poměrně vzdálených lokalitách, muselo se zde jednat o nějaký 

faktor,který působí na poměrně velkou plochu, ale nemá velký vliv na vlhkost vegetace. 

Další úbytek chlorofylu značící zhoršující se stav vegetace nastává po roce 1999 u 

lokality 2 a po roce 2001 u lokality 3. S největší pravděpodobností se jedná o první 

náznaky poškození kůrovcem, které ještě nedosáhlo kalamitního stavu datovaného až od 

roku 2006. V roce 2015 jsou již hodnoty GRVI pro lokalitu 0 příznivější než na počátku 

sledovaného období. Hodnoty indexu mají v oblasti zasažené kůrovcem menší rozptyl 

než pro oblasti zasažené větrnou kalamitou. 
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Obr. 9: Vývoj GRVI v oblastech zasažených kůrovcovou kalamitou 

 

(zdroj: vlastní tvorba) 

Na základě porovnání obrázku 7 a 10 lze tvrdit, že indexy reagující na množství 

chlorofylu v listech zachycují více změn než indexy zaměřující se na vlhkost. Obrázek 

10 ukazuje, že i na území, kde nedošlo k vyditelnému poškození vegetace, dochází k 

poměrně velkým a častým změnám poměru barviv v listech. 

Obr. 10: Vývoj GRVI v málo ovlivněných územích 

 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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Grafy znázorňující časové řady hodnot RGI by měly mít opačný průběh než pro 

hodnoty GRVI, protože se zvyšující se hodnotou RGI roste podíl červeného barviva 

antokyanu značící chřadnoucí vegetaci. Tomuto předpokladu nejlépe odpovídají křivky 

pro oblasti zasažené větrnou kalamitou (obr. 11) a málo ovlivněné oblasti (obr. 12). 

Obr. 11: Vývoj RGI v oblastech zasažených větrnou kalamitou 

 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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Obr. 12: Vývoj RGI v málo ovlivněných územích 

 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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Obr. 13: Vývoj RGI v oblastech zasažených kůrovcovou kalamitou 

 

(zdroj: vlastní tvorba) 
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Obr. 14:Vývoj NDVI v oblastech zasažených větrnou kalamitou 

 

(zdroj: vlastní tvorba) 

Obr. 15: Vývoj NDVI v oblastech zasažených kůrovcovou kalamitou 

 

(zdroj: vlastní tvorba) 

Obrázek 16 zachycuje změny hodnot NDVI v oblastech určených jako málo 
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hydrometeorologický úřad). 
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Obr. 16: Vývoj NDVI v málo ovlivněných územích 

 

(zdroj: vlastní tvorba) 

Grafy pro SR a TVI jsou k nahlédnutí v přílohách (7 – 12). Jejich vývoj se velice 

podobá vývoji grafů NDVI. 
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4 DISKUZE 

Cílem práce bylo vyhodnocení změn lesní vegetace za pomoci vegetačních 

indexů. Indexy byly vybrány tak, aby došlo k zachycení změn z různých pohledů – 

ztráta vlhkosti, úbytek chlorofylu či zdravotní stav obecně. Tyto indexy byly aplikovány 

na časovou řadu datLandsat CDR, která jsou vhodná pro studie změn zemského 

povrchu (U. S. Geological Survey, c). Analýza časových řad byla provedena pro 6 

vybraných území, jejichž lokalizace byla provedena na základě dostupných dat od 

správy NAPANT o oblastech poškozených kalamitou a o oblastech málo poškozených. 

Pracovník ze správy NAPANT, který zprostředkovával data, tyto oblasti vektorizoval z 

ortofot a tudíž se jednalo pouze o oblasti s viditelným poškozením a ani tyto oblasti 

nebyly zmapovány všechny. Neúplné zmapování postižených oblastí práci nijak 

neškodí, neboť je využito pouze 6 oblastí. 

Porovnávání takto vysokého počtu indexů není běžné. Můžeme se s ním setkat 

například v diplomových pracích Musilové (2012) a Laštovičky (2016) či v práci 

Payera a kol (2004). Ve většině studií se užívá k hodnocení vegetace jeden či dva 

indexy (Spruce a kol. 2011, Neigh a kol. 2014) nebo indexy zaměřené na jednu 

charakteristiku vegetace (Toomy, Vierling 2005) a některé práce se věnují pouze popisu 

vegetačních indexů (Wang a kol. 2010). 

Vývoj indexů reagujících na změny barviv v asimilačních orgánech je v této 

práci podobný. Tyto výsledky korespondují se studií Ideho a kol. (2011), ve které jsou 

využity indexy GRVI a RG ke sledování sezonní dynamiky hrubé primární produkce 

modřínového lesa v Japonsku. Z indexů užitých v této práci, byl pouze FMI 

klasifikován jako nevhodný pro sledování změn vegetace. Neuspokojivé výsledky 

tohoto indexu zaznamenali ve svých pracích i Musilová (2012) a Laštovička (2016). 

Pro přesnější popis změn vegetace by bylo vhodnější mít úplnou časovou řadu 

snímků. Časová řada snímků užitých v této práci není úplná, a tudíž nelze přesně určit 

rok, ve kterém začaly jednotlivé změny. Tento nedostatek je nejvíce znatelný v části 

grafů mezi lety 2001 a 2005, neboť správci datují větrnou kalamitu na rok 2004 a 

kůrovcovou na 2006, tudíž z grafů nelze zjistit vývoj v letech před kalamitou. Práce se 
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však ve vyšší míře zabývá možnostmi užití vegetačních indexů, než přesným 

zhodnocením vývoje vegetace. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití vegetačních indexů pro 

hodnocení změn lesní vegetace. Indexy jsou testovány v oblasti NAPANT, pro který je 

k dispozici dostatek družicových snímků i data pozemního měření. V práci jsou využity 

snímky CDR Landsat, u kterých, díky převedení na odrazivost povrchu (Surface 

Reflectance), není nutné provádět korekce a dokonce obsahují vrstvu Fmask, s jejíž 

pomocí lze odstranit nežádoucí vliv oblačnosti. Pro testování indexů je využita analýza 

časových řad pro body zvolené v oblastech zasažených větrnou a kůrovcovou kalamitou 

a v málo ovlivněných oblastech, které máme klasifikované od správců NAPANT. 

Výsledky potvrdily předpoklad, že indexy zaměřené na sledování určité 

charakteristiky vegetace budou na změny reagovat stejně. Grafy časových řad indexů 

zaměřených na sledování vlhkosti (NDMI, wNDII, FMI), mají podobný průběh kromě 

FMI, jehož graf je podobný pouze pro oblasti s minimálními změnami.GRVI a RGI, 

zaměřující se na změnu poměru barviv v listech, by měly mít opačný průběh, neboť s 

rostoucím množstvím chlorofylu v listech se hodnoty GRVI zvyšují a RGI zmenšují. 

Oba indexy reagují v oblastech zasažených kalamitami i v málo ovlivněných oblastech 

opačně, což odpovídá výše zmíněné domněnce.Reakce na podněty ovlivňující vývoj 

vegetace je stejná i u indexů zaměřených na monitoring zdravotního stavu – NDVI, SR 

a TVI. Tyto indexy reagují na jednotlivé změny stejným způsobem. 

V této práci se dále provádělo šetření, zda je možné na základě grafů časových 

řad jednotlivých indexů odlišit oblasti zasažené kůrovcovou a větrnou kalamitou. Ve 

vytvořených grafech vidíme u obou druhů kalamit stejný průběh. Po zásahu kalamity se 

zdravotní stav rychle zhoršuje, přibližně 3 roky zůstává špatný a poté dochází k rychlé 

obnově zdravotního stavu. Jediným rozdílem může být kolísání zdravotního stavu pro 

oblasti zasažené kůrovcem ještě před vypuknutím kalamity. Kůrovec snadněji napadá 

již poškozené stromy, tudíž většinou dochází k poklesu zdravotního stavu i před 

udeřením kalamity.  

Hlavní cíle této práce se podařilo splnit. Použití vegetačních indexů pro 

hodnocení změn stavu lesní vegetace se ukázalo jako vhodné, stejně jako v ostatních 
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pracích. Z použitých indexů jsou všechny klasifikovány jako vhodné pro studium 

dynamiky vegetace s výjimkou FMI. 
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Příloha3: Vývoj FMI v málo ovlivněných územích 
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Příloha5: Vývoj SR v oblastech zasažených kůrovcovou kalamitou 

 

Příloha6: Vývoj SR v málo ovlivněných územích 
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Příloha7: Vývoj TVI v oblastech zasažených větrnou kalamitou 

 

Příloha8: Vývoj TVI v oblastech zasažených kůrovcovou kalamitou 
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Příloha9: Vývoj TVI v málo ovlivněných územích 

 

Příloha10: Vývoj wNDII v oblastech zasažených větrnou kalamitou 
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Příloha11: Vývoj wNDII v oblastech zasažených kůrovcovou kalamitou 

 

Příloha12: Vývoj wNDII v málo ovlivněných územích 
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