
Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

Ústav pro ţivotní prostředí 

 

 

 

 

 

ENVIRONMENTÁLNE MODELOVANIE ZMIEN VO 

VYUŢITÍ PÔDY V OKOLÍ POVRCHOVÝCH 

UHOĽNÝCH BANÍ POMOCOU GIS 

 

ENVIRONMENTAL MODELLING OF LAND USE CHANGES IN THE 

NEIGHBOURHOOD OF COAL MINES WITH THE GIS 

 

 

 

Autor: Bc. Daniela Antalová      Školiteľ: Ing. Luboš Matejíček, Ph. D. 

 

august 2016 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehlásenie: 

Prehlasujem, ţe som túto diplomovú prácu vypracovala samostatne s vyuţitím uvedenej 

literatúry a informácií, na ktoré odkazujem. Povoľujem k jej zapoţičaniu s tým, ţe všetky (i 

prevzaté informácie) budú riadne citované. Rovnako prehlasujem, ţe predloţená diplomová 

práca je totoţná s elektronickou verziou vloţenou do SIS. 

 

 

 

V Prahe, 28.08.2016        Podpis  

   

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

Touto cestou chcem v prvom rade poďakovať môjmu školiteľovi Ing. Lubošovi 

Matejíčkovi, Ph.D. za pomoc a odborné konzultácie pri vypracovávaní mojej diplomovej 

práce, za jeho trpezlivosť a vychádzanie v ústrety.  

Poďakovanie patrí taktieţ mojej sestre, ktorá ma ţenie vpred, aj keď nie vţdy to má 

so mnou jednoduché a môjmu priateľovi, ktorý mi dodával silu a podporuje ma. Taktieţ 

mojim rodičom, ktorí znášali moje nálady počas celého obdobia písania práce. 

V neposlednom rade, ďakujem mojim priateľom, rodine, profesorom a všetkým, ktorí ma  

naučili, ţe ak sa človek snaţí, v ţivote sa mu to vráti, a ţe s úsmevom na tvári to ide ľahšie. 

Ďakujem!  



5 
 

Pouţité pracovné metódy, záujmové územia, dátové zdroje 
 Rešerše dostupnej kniţnej a internetovej literatúry zaoberajúca sa danou 

problematikou 

 Získanie a spracovanie vstupných dát – druţicové snímky Landsat, dáta o vyuţití 

územia a jeho zmenách (CORINE Land Cover) pre územie severných Čiech (okres 

Chomutov, Most, Sokolov a Teplice) v programe ArcGIS 

 Spracovanie výsledkov pomocou štatistických metód (zhlukovej analýzy a lineárnej 

regresie), grafov a mapovej dokumentácie 

 Výpočet koeficientu ekologickej stability vo vybraných okresoch a vyhodnotenie 

stupňa prírodnosti 

 Porovnanie nadobudnutých výsledkov s výsledkami riadenej klasifikácie  

 Vyhodnotenie antropickej premeny krajiny v okolí povrchových uhoľných baní 

v záujmových územiach 

 

 

 

 

 

Dátum zadania: 

17. 11. 2013 

 

 

 

Podpis študenta       Podpis školiteľa 

 

Bc.  Daniela Antalová     Ing. Luboš Matejíček, Ph.D. 

  



6 
 

Prehľad pouţitých skratiek 

CLC – CORINE Land Cover (databáza dát o vyuţití územia a jeho zmenách) 

ČR – Česká republika 

DP – Diplomová práca 

DPZ – Diaľkový prieskum Zeme 

EEA –  European Environment Agency  (Európska agentúra pre ţivotné prostredie) 

ERTS - Earth Resources Technology Satellite (Landsat) 

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations 

GIS – Geografické informačné systémy 

KAO – Koeficient antropického ovplyvnenia 

kat. - kategória 

KES – Koeficient ekologickej stability 

MÚSES - Miestne územné systémy ekologickej stability 

MŢP – Ministerstvo ţivotného prostredia 

PUB – povrchové uholné bane 

RK – Riadená klasifikácia 

SAŢP – Slovenská agentúra ţivotného prostredia 

SD – Severočeské doly 

SKŠ – súčasná krajinná štruktúra 

SRN - Spolková Republika Nemecko  

ZA – Zhluková analýza (Cluster Analysis) 

Zb. – Zbierky zákonov 
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1. ÚVOD 
Pôda je jednou zo základných zloţiek  ţivotného prostredia a je nenahraditeľná ako 

pre ţivot organizmov, tak aj pre ţivot človeka. Ľudská spoločnosť, ktorá ju vyuţíva 

a premieňa predstavuje jeden z hlavných environmentálnych problémov. Vyuţitie pôdy a 

štruktúra pôdneho fondu je dôleţitým indikátorom ekonomického a ekologického potenciálu 

daného územia, charakterizuje do akej miery a akým spôsobom človek dané územie vyuţíva. 

Štruktúra krajiny a jej zmeny sú výsledkom vzájomného pôsobenia prírody a spoločnosti. 

Ľudská spoločnosť v priebehu svojho vývoja výrazným spôsobom pretvára obraz krajiny, 

najmä na miestach, ktoré sú ekonomicky zaujímavé. Jedným z najviditeľnejších prejavov sú 

zmeny vo vyuţití pôdy (land use), ktoré odráţajú zmeny vzťahu prírodnej a 

socioekonomickej sféry, hlavne za posledných niekoľko desiatok rokov, kedy tlak spoločnosti 

sa neustále zväčšoval. Štúdium zmien vyuţitia pôdy tvorí významnú súčasť krajinného 

výskumu, ako uţ z hľadiska prírodných procesov a ľudských aktivít, krajinného rázu, či 

rekultivácie. Najčastejšími zdrojmi priestorových dát skúmania týchto otázok sú satelitné 

snímky, teda dáta získané pomocou metód DPZ, ktoré sa s rozvojom druţicových systémov a 

informačných technológií stávajú stále viac účinnými. V dnešnej dobe mnoho spoločností 

riadi druţicové systémy diaľkového prieskumu Zeme, výlučne navrhnuté pre pozorovanie 

zemského povrchu, zhromaţďovanie informácií týkajúcich sa tém takých ako pôdny kryt, 

lesy, vodné útvary, land use, miest a nerastné suroviny. Dáta z  DPZ sú zväčša pouţívané v 

banskom priemysle pre geologický prieskum a modelovanie a na účely monitorovania 

ţivotného prostredia. Sledovanie zmien vo vyuţití pôdy v okolí baní môţeme vykonať 

rôznymi digitálnymi obrazovými klasifikačnými metódami, napr.  pomocou riadenej 

klasifikácie, ktorá charakterizuje krajinu veľkých regiónov, prostredníctvom priraďovania 

pixelov rôznych spektrálnych hodnôt ku triedam CLC. Pri riadenej klasifikácii sú triedy 

pôdneho krytu jasne definované. Vektorová databáza CLC je tvorená polygónmi s 

identifikačným kódom označujúcim druh povrchu. V CLC je určených 44 kategórií 

označených trojciferným kódom a na území ČR bolo identifikovaných 29 tried. Podľa Löw et 

Míchal (2003) ku triedam CLC sú priradené hodnoty KES, z ktorých môţeme vypočítať 

ekologickú stabilitu daného okresu. Na vyjadrenie úrovne ekologickej stability určitého 

územia bolo vytvorených viacero metodických nástrojov, z ktorých väčšina je zaloţená na 

výpočte KES. V prípade KAO, ide o rovnaký princíp s prevrátenými hodnotami. KES 

obsahuje numerickú hodnotu, pomocou ktorej je územie zaradené do určitého stupňa 

ekologickej stability a je rozdelený do 3 aţ 5 stupňov.  
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1.1 Cieľ diplomovej práce 

Jedná sa o projekt iniciovaný Európskou komisiou, ktorý je spracovávaný 

jednotlivými štátmi podľa jednotnej metodiky (vrátane ČR). Cieľom je zber, koordinácia a 

zaistenie kvalitných informácii o ţivotnom prostredí a prírodných zdrojoch, ktoré sú 

porovnateľné v rámci Európskeho spoločenstva. Vytvorená bola vrstva krajinného krytu ČR 

za rok 1990, 2000, 2006 a 2012 spolu s vrstvami zmien krajinného krytu. 

Cieľom diplomovej práce je na základe dostupnej mapovej dokumentácie z druţíc Landsat a 

dát z diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), vyjadriť percentuálnu zmenu vo vyuţití pôdy v 

oblastiach povrchových uhoľných baní (PUB) (okres Sokolov, Chomutov, Most a Teplice) za 

obdobie 1986 – 2016 a porovnanie štruktúry vo vyuţití pôdy s vyuţitím ekologických 

koeficientov (koeficient ekologickej stability) a štatistických metód (zhluková analýza  

a lineárna regresia). Spracovanie a interpretácia snímok Landsat s rozlíšením 30 m za 

dostatočne dlhého obdobia pozorovaní, pre vytvorenie časovej rady v dĺţke niekoľko desiatok 

rokov. Výstupom bude porovnávanie zmien vo vyuţití pôdy podľa základných skupín 

klasifikácie CORINE (CORINE Land Cover predstavuje unikátnu databázu dát o vyuţití 

územia a jeho zmenách v Európe od r. 1990) a vyhodnotenie riadenej klasifikácie s vyuţitím 

CORINE. 

1.2 Štruktúra práce 

Všeobecná časť štúdie je spracovaná na základe rešerše dostupnej slovenskej, českej 

a zahraničnej literatúry zaoberajúca sa danou problematikou. Obsahuje definície základných 

pouţitých termínov a predstavuje rôzne prístupy skúmania a vyuţitia krajiny pomocou 

rôznych metód, od vyuţitia rôznych ekologických koeficientov, aţ po diaľkový prieskum 

Zeme (DPZ). Zahrňuje súčasný stav  a charakteristiky modelových území. 

V druhej časti je spracovaný vývoj zmien vo vyuţití pôdy v okolí PUB na základe dostupných 

druţicových snímok Landsat v okresoch Chomutov, Most, Sokolov a Teplice za dostatočne 

dlhého obdobia  (r. 1986 – 2016) . V nasledujúcich kapitolách je vysvetlené získanie 

a spracovanie dát z DPZ, ďalej je vysvetlený  postup klasifikácie pouţitých dát a zaradenie do 

základných skupín klasifikácie CORINE Land Cover (CLC) a vyhodnotenie riadenej 

klasifikácie s vyuţitím CORINE. Výsledky sú prezentované tabuľkami, mapovými výstupmi, 

grafmi a porovnané s koeficientom ekologickej stability. Nasleduje kapitola diskusia, kde sú 

zhrnuté výsledky. Poslednou časťou práce je záver. 
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2. LITERÁRNY PREHĽAD  

2.1 Vyuţitie pôdy (Land use) 

Pojem „land use“ bol zavedený Stampem (1940, 1945, 1950). Vyjadruje funkčné 

členenie daného územia podľa kategórií plôch, ktoré sa odvodzujú od spôsobu vyuţitia určitej 

plochy (zeme). V našej literatúre sa väčšinou pouţíva anglický pojem „land use“, pričom sa 

postupne presadzuje jeho české synonymum „vyuţitie plôch“, z geografického pohľadu 

najvýstiţnejší a najuniverzálnejší pojem. Menej sa pouţívajú preklady: „vyuţitie zeme“, 

„vyuţitie pôdy“, „vyuţitie krajiny“ alebo „vyuţitie pôdneho fondu“. Pojem „vyuţitie zeme“ 

sa pouţíva hlavne v krajinnej ekológii, „vyuţitie pôdy“ v geografii (Bičík a kol., 2010). 

Pôda je jednou zo základných zloţiek jak prírodného, tak i ţivotného prostredia, 

spoločnosť ju vyuţíva predovšetkým v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve. Vyuţitie 

pôdy, štruktúra pôdneho fondu je dôleţitým ukazovateľom ekonomického a ekologického 

potenciálu daného územia, charakterizuje do akej miery a akým spôsobom človek dané 

územie vyuţíva. Štruktúra pôdneho fondu a jeho zmeny sú výsledkom vzájomného pôsobenia 

prírody a spoločnosti. Ľudská spoločnosť v priebehu svojho vývoja výrazným spôsobom 

pretvára obraz krajiny. Intenzita týchto zmien závisí najmä na polohe, atraktivite územia a 

stupni vyspelosti alebo rozvoja spoločnosti. Jedným z najviditeľnejších prejavov sú zmeny vo 

vyuţití plôch (land use), ktoré odráţajú zmeny vzťahu prírodnej a socioekonomickej sféry v 

konkrétnom území a čase (Malenová, 2008).  

Land use je charakterizovaný dohodami, aktivitami, výstupmi ľudí, ktorí sú 

zaviazaní v určitom type rastlinného krytu produkovať, meniť alebo udrţiavať ho. Land use 

dokonca zahŕňa podpovrchovú vodu. Akákoľvek daná časť krajiny je zvyčajne vyuţívaná pre 

uspokojenie niekoľkých cieľov alebo účelov. Informácie o vyuţití pôdy ponúkajú odpovede 

na jednu alebo viac nasledujúcich otázok týkajúcich sa súčasného vyuţívania krajiny:  

 Čo: účel vykonávaných aktivít – napr. špecifické produkty a sluţby, ktoré sú 

vyhľadávané 

 Kde: berie do úvahy geografickú polohu a rozsah priestorovej jednotky 

 Kedy: časové aspekty rôznych vykonávaných činností - napr. sled vykonaných 

činností ako výsadba, odburinenie atď. 

 Ako: vyuţité technológie – napr. technologické vstupy/materiály také ako hnojivá, 

zavlaţovanie, práca atď. 

 Koľko: kvantitatívne opatrenia – napr. oblasti, výrobky 
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 Prečo: dôvody podliehajúce súčasnému vyuţitiu pôdy – napr. prenájom pôdy, mzdové 

náklady, trhové podmienky atď. 

Údaje o poľnohospodárskom vyuţití pôdy sú dôleţité pre mnoho regionálnych aţ po globálne 

aktivity súčasne vykonávané FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

(napr. validácia hodnotenia poľnohospodárskej pôdy, príprava perspektívnych štúdií pre 

poľnohospodársku produkciu a bezpečnosť potravín, včasné varovanie pre bezpečnosť 

potravín, podporné činnosti pri prírodných katastrofách, štúdie spôsobu hospodárenia, 

politická formulácia). To znamená, znalosť súčasného vyuţitia pôdy (a pôdneho fondu) je 

potrebná pre formulovanie zmien vedúcich k udrţateľnému vyuţívaniu zdrojov (FAO, 2016). 

Hlavný dôvod pre skúmanie zmeny historického vývoja krajiny je ten, ţe 

porozumením minulosti môţeme lepšie rozumieť trajektóriám budúcnosti. Téma land use a 

krajinná štruktúra predstavuje extrémne širokú, rovnako tak veľmi dôleţitú a aktuálnu tému 

vo všetkých vedeckých disciplínach týkajúcich sa krajiny. Počty spisov vo vedeckých 

časopisoch, ktoré sa zameriavajú na námet krajinných zmien behom posledných 10 – 15 

rokov významne narastá. Taktieţ v Českej Republike po roku 1990, ktorý znamená určitý 

míľnik vo vývoji českej krajiny, počty spisov a výskumných prác cielených na zmeny vo 

vyuţití krajiny významne vzrástli. Niektoré trendy vo vývoji českej kultúrnej krajiny sa 

zintenzívnili a niektoré iné zmenili podľa politických a spoločenských zmien po Neţnej 

Revolúcii. Krajinné zmeny predstavujú v súčasnej Európe veľké téma a názory a postoje k 

nim sa v čase menia podľa vývoja znalostí a nových myšlienok. Čo je bez diskusie, zmeny v 

land use a krajinnej štruktúre majú mnoho závaţných environmentálnych dôsledkov. Pretoţe 

kaţdá kultúrna krajina je zrkadlom stavu a vývoja danej spoločnosti, existuje ohromná 

zodpovednosť človeka za stav krajiny a jej funkcie rovnako ako moţnosť ju zlepšiť (Lipský, 

2007). 

Klasifikácia vyuţitia pôdy je klasifikácia poskytujúca informácie o pôdnom kryte 

a druhoch ľudskej činnosti, týkajúcich sa vyuţitia pôdy. Môţe tieţ uľahčiť posudzovanie 

vplyvov na ţivotné prostredie a potenciálne alebo alternatívne vyuţitia pôdy. 

Klasifikácia vyvinutá Európskou hospodárskou komisiou (the Economic Commission for 

Europe) sa skladá zo siedmich hlavných kategórií: 

(A) orná pôda, 

(B) lesy a iné zalesnené plochy,  

http://www.fao.org/
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(C) trvalé trávnaté porasty, 

(D) trvalé kultúry, 

(E) vodné plochy, 

(F) zastavané plochy, 

(G) ostatné plochy (OECD, 2003). 

2.2 Zdroje sledovania zmien v krajine a vyuţitia územia 

 

Štúdium zmien vyuţívania krajiny tvorí významnú súčasť krajinného výskumu, ako 

uţ z hľadiska prírodných procesov a ľudských aktivít, krajinného rázu, či obnovy, resp. 

manaţmentu krajiny. Je moţné ich študovať na podklade štatistických dát, ktoré však nemajú 

vypovedajúcu hodnotu z priestorového hľadiska, t.j. z hľadiska rozmiestenia jednotlivých 

typov vyuţívania krajiny alebo na podklade priestorových dát, ktoré v sebe toto priestorové 

hľadisko zahrňujú a zároveň i poskytujú štatistické údaje o daných typoch. Najčastejšími 

zdrojmi priestorových dát sú letecké, či satelitné snímky, teda dáta získané pomocou metód 

diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) (Skokanová, 2016). 

 

Súčasné výskumy stavu a zmien vyuţitia krajiny (land use) moţno rozdeliť do 

niekoľkých najvýznamnejších smerov. Podľa práce Bičík et Jeleček (2003) pri hodnotení 

zmien vyuţívania krajiny je aplikovaných mnoho metodologických postupov a vyuţívaných 

početných dátových zdrojov. K dispozícii máme štyri základné výskumné metódy ako 

hodnotiť vývoj zmien vyuţitia pôdy, vrátane interakcii medzi človekom a prírodou. 

Základnou metódou je detailná analýza mapových podkladov, ktorá nám dáva jednoduchú 

informáciu o stave krajiny v zachytených rokoch. Druhou metódou je diaľkový prieskum 

Zeme, ktorý sa s rozvojom druţicových systémov a informačných technológií stáva stále viac 

účinným. Treťou metódou sú záznamy v archívoch, ktoré vyjadrujú zmeny v malých 

regiónoch a ťaţko sa generalizujú na ostatné oblasti, napriek tomu i tie sú dôleţitým 

podkladom pre hodnotenie zmien krajiny. Štvrtou metódou získania dát sú záznamy v 

oficiálnych štátnych organizáciách, ktoré evidujú údaje o vyuţití krajiny. Na tomto mieste 

moţno uviesť záznamy Českého štatistického úradu či zememeračských a katastrálnych 

úradov. Mapovanie vyuţitia krajiny má dlhoročnú tradíciu prevaţne v západnej časti bývalej 

rakúsko-uhorskej monarchie, kde sú k dispozícii údaje od roku 1845. Autori ďalej uvádzajú, 
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ţe kaţdá z týchto metód prináša hodnotné výsledky, ale najcennejší výsledok prináša 

kombinácia viacerých metód výskumu land use (Štych, 2010). 

2.2.1 Diaľkový prieskum Zeme 

V dnešnej dobe mnoho spoločností a národných vlád riadi druţicové systémy 

diaľkového prieskumu Zeme, výhradne navrhované pre pozorovanie zemského povrchu, 

zhromaţďovať informácie týkajúcich sa tém takých ako plodiny, lesy, vodné útvary, land use, 

mestá a nerastné suroviny. Druţicové senzory ponúkajú niekoľko výhod cez zdvíhacie 

plošiny: môţu ponúknuť synoptický pohľad (pozorovanie rozsiahlych oblastí na jednej 

snímke), jemné detaily a systematicky sa opakujúce pokrytie. Takéto schopnosti sa dobre 

hodia k vytváraniu a udrţovaniu celosvetovej kartografickej infraštruktúry a k monitorovaniu 

zmien v mnohých rozsiahlych otázkach ţivotného prostredia, ktorým v súčasnosti čelí svet, 

do zoznamu dvoch z mnohých naliehavých otázok (Campbell, 2002).  

Dnešné druţice na pozorovanie krajiny sa vyvinuli zo starších systémov. Prvá 

druţica na pozorovanie Zeme, TIROS (Television and Infrared Observation Satellite), bola 

vypustená v apríli 1960, ako prvá zo série experimentálnych meteorologických druţíc 

určených na sledovanie rozloţenia oblačnosti. TIROS bol prototyp pre operačné programy, 

ktoré teraz poskytujú meteorologické údaje pre denné predpovede počasia po celom svete. 

Nástupcovia pôvodného TIROS vozidla videli dlhé vyuţitie v niekoľkých programoch 

určených na získanie meteorologických údajov (Campbell, 2002).  

2.2.2 Druţice Landsat 
 

Staršie meteorologické senzory mali obmedzené moţnosti pre sledovanie pôdneho 

fondu. Hoci ich senzory boli cenné pre pozorovanie rozloţenia oblačnosti, väčšina mala hrubé 

priestorové rozlíšenie, takţe mohli ponúknuť iba základné detaily týkajúce sa pôdneho fondu. 

Landsat („krajinná druţica“) bola navrhnutá v roku 1960 a vypustená v roku 1972 ako prvá 

druţica na mieru, špeciálne pre pozorovanie zemského povrchu v širokom meradle - vykonať 

štúdiu pôdneho fondu, čo meteorologické druţice úspešne urobili pre meteorológiu 

a klimatológiu. V súčasnej dobe je systém Landsat dôleţitý ako sám o sebe, tak ako DPZ, ktorý 

výrazne prispel k štúdiu zdrojov Zeme a ako úvod k podobným pozorovacím druţiciam 

pôdneho krytu prevádzkované inými organizáciami.  

 

Landsat bol navrhnutý vedcami a administrátormi vlády Spojených štátov, ktorí predstavili 

uplatňovanie princípov DPZ v širšom meradle, opakované prieskumy zemského povrchu. 
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(Pôvodne Landsat bol známy ako „Earth Resources Technology Satellite“, v skratke „ERTS“.) 

Prvé Landsat senzory zaznamenávali energiu vo viditeľnom a blízkom infračervenom spektre. 

Aj keď tieto časti spektra boli dlho vyuţívané pre letecké snímky, nie je z ďaleka isté, ţe by 

preukázali praktické vyuţitie pre pozorovanie zdrojov Zeme z druţicových nadmorských 

výšok. Vedci a inţinieri si neboli úplne istí, ţe senzory by fungovali ako bolo plánované, ţe by 

preukázali, ţe sú spoľahlivé, ţe detailnosť by bola uspokojivá, alebo ţe podstatná časť scén by 

bola bez oblačnosti. Hoci boli zistené mnohé z týchto problémov, bola preukázaná 

realizovateľnosť základného konceptu a Landsat sa stal modelom pre podobné systémy, teraz 

prevádzkované ďalšími organizáciami. Systém Landsat sa skladá zo senzorov vznášajúcej sa 

kozmickej lode, ktoré pozorujú Zem a následne prenášajú informácie pomocou mikrovlnných 

signálov do pozemných staníc, ktoré prijímajú a spracovávajú dáta pre šírenie do komunity 

uţívateľov týchto dát (Campbell, 2002).  

 

Program Landsat je radou druţicových misií určených k pozorovaniu Zeme, 

riadených NASA a USGS (USA). Veda nazývaná diaľkový prieskum Zeme sa s programom 

Landsat rozvinula. Tieto dáta umoţňujú ľuďom študovať mnoho aspektov našej planéty a 

vyhodnocovať dynamické zmeny spôsobené prírodnými procesmi a ľudskou činnosťou 

(GISAT s.r.o., 2016). 

Druţice Landsat patria medzi najznámejšie druţice. Zhotovuje dáta stredného 

priestorového rozlíšenia a ich história siaha aţ do roku 1972, kedy bol na obeţnú dráhu 

vynesený prvý z dnes uţ osemdielnej sady satelitov. V súčasnosti sú v prevádzke 

druţice Landsat 5, 7 a 8. Druţice Landsat 5 a Landsat 7 majú veľmi podobné parametre. 

Snímajú v šiestich spektrálnych pásmach s rozlíšením 30 m (na prakticky zhodných vlnových 

dĺţkach) a v jednom tepelnom pásme. Druţica Landsat 7 navyše disponuje panchromatickým 

pásmom s rozlíšením 15 m. Druţica Landsat 8 potom vedľa rovnakých pásiem ako jej 

predchodkyňa ponúka ďalšie špeciálne pásma (pobreţné a aerosolové), a to opäť v rozlíšení 15 

a 30 m. Špeciálny kanál Cirrus slúţi k detekcii jemnej oblačnosti a odstránenie jeho vplyvu na 

dáta. Novo sú k dispozícii taktieţ dve termálne pásma s rozlíšením 100 m. 

Vďaka nadväznosti pouţívaných senzorov a vďaka obsiahnutým archívom sa druţica Landsat 

výborne hodí pre detekciu zmien z rôznych časových období, k získavaniu informácií o vyuţití 

krajiny (stavbe diaľnic, rozsahu povrchových baní, lesnej ťaţbe, …) a predovšetkým 

k rozlíšeniu druhov vegetačného krytu a zaistenie jeho zdravotného stavu, vlhkosti apod. 

(Arcdata, 2016). 
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Tabuľka č. 1: Základné údaje satelitných druţíc Landsat 5, 7 a 8 (ARCDATA, 2016) 

 

 

2.2.3 Dráha Landsatu  

Druţice sú umiestnené na obeţné dráhy, tak aby zodpovedali cieľom kaţdej 

druţicovej misie a schopnostiam senzorov, ktoré vykonávajú. Pre zjednodušenie, táto časť 

popisuje normálnu obeţnú dráhu, zaloţenú na predpoklade, ţe gravitačné pole Zeme je 

guľaté, aj keď v skutočnosti druţice vlastne sledujú rozrušené obeţné dráhy, čiastočne 

v dôsledku narušenia gravitačného poľa Zeme, zemským splošteným tvarom (sploštený na 

póloch a vypuklý na rovníku) a čiastočne mesačnou a slnečnou gravitáciou, prílivom 

a odlivom, slnečným vetrom a ďalšími vplyvmi.  

Normálna obeţná dráha tvorí elipsu so stredom Zeme u jedného loţiska, vyznačujúca sa 

apogeum (bod najďalej od Zeme), perigeum (bod najbliţšie k Zemi), zostupný uzol (bod, kde 

Landsat 5 Landsat 7 Landsat 8

1.3.1984 15.4.1999 11.2.2013

Prevádzkovateľ USGS USGS USGS

Spektrálne rozlíšenie panchromatické 520–900 nm 500–680 nm

pobreţné 433–453 nm

viditeľné modré 450–520 nm 450–520 nm 450–515 nm

viditeľné zelené 520–600 nm 530–610 nm 525–600 nm

viditeľné červené 630–690 nm 630–690 nm 630–680 nm

blízke infračervené 760–900 nm 780–900 nm 845–885 nm

infračervené I 1550–1750 nm 1550–1750 nm 1360–1390 nm

infračervené II 2080–2350 nm 2090–2350 nm 1560–1660 nm

infračervené III 2100–2300 nm

tepeľné I 10400–12500 nm 10400–12500 nm 10300–11300 nm

tepeľné II 11500–12500 nm

panchromatické 15 m 15 m

multispektrálne 30 m 30 m 30 m

tepeľné 120 m 60 m 100 m

Rádiometrické rozlíšenie 8bitové 8bitové 12bitové

Doba obehu 16 dní 16 dní 16 dní

Čas preletu (lokálny čas) 9.30–10.00 10.00 9.30–10.00

Inklinácia 98,2 ° 98,2 ° 98,2 °

Veľkosť scény 183 × 173 km 183 × 173 km 183 × 173 km

Výška orbity 705 km 705 km 705 km

       Dátum vypustenia

Spektrálne rozlíšenie 

multispektrálne

Priestorové rozlíšenie
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druţica prechádza cez rovník pohybujúca sa od juhu k severu), výstupný uzol (bod, kde 

druţica prechádza cez rovník, prechádzajúca od juhu na sever).  

Čas potrebný pre druţicu dokončiť jednu obeţnú dráhu (jej obdobie) sa zvyšuje s rastúcou 

nadmorskou výškou. V nadmorskej výške asi 36.000 km, druţica má rovnaký čas ako je na 

zemskom povrchu, takţe (ak je umiestnená v rovníkovej rovine) zostáva nemenný vzhľadom 

k zemskému povrchu - to je v geostacionárnej obeţnej dráhe. Geostacionárne obeţné dráhy sú 

ideálne pre meteorologické alebo komunikačné druţice, ktorých cieľom je udrţiavať 

konštantnú polohu, vzhľadom k určitej oblasti na zemskom povrchu. Druţice na pozorovanie 

Zeme, napriek tomu sú zvyčajne navrhnuté tak, aby spĺňali ďalšie ciele. V ideálnom prípade, 

všetky diaľkovo snímané obrázky zhotovené druţicou, by mali byť získané za podmienok 

rovnomerného osvetlenia, takţe táto jasnosť prvkov v rámci kaţdej scény by spoľahlivo 

ukazovala podmienky na Zemi, skôr ako zmeny v podmienkach pozorovania. V skutočnosti, 

jasnosť zaznamenaná pomocou satelitných snímok nesvedčí priamo o pôdnych podmienkach, 

pretoţe rozdiely v zemepisnej šírke, časti dňa a ročného obdobia vedú k zmenám charakteru 

a intenzite svetla, ktoré osvetľujú kaţdú scénu (Campbell, 2002). 

 

Druţice Landsat majú opakovanú, obeţnú, slnečne – synchrónnu dráhu, blízku 

polárnemu orbitu. Landsat 5 (skôr i Landsat 4) obieha na dráhe vo výške 705 km. Prelet nad 

rovníkom je pod uhlom sklonu 98.2°. Kaţdý obeh okolo Zeme trvá 98.9 minúty s 149/16 

orbity uskutočnenými kaţdý deň. To zabezpečuje plné pokrytie medzi 81°N a 81°S. Po 16. 

dňoch sa druţica vracia do východiskovej pozície a opakuje svoj cyklus. Pri spoločnej 

prevádzke Landsatu 4 a 5 (1984 – 1985) sa skrátila perióda opakovaní na 8 dní. Opakovací 

cyklus Landsatu 1 – 3 bol 18 dní (GISAT s.r.o., 2016). 

2.2.4 Druţicové dáta 
 

Druţicové snímky sa v poslednom desaťročí stali jedným z najčastejšie vyuţívaných 

zdrojov geografickej informácie v mnohých odboroch ľudskej činnosti. Bolo to umoţnené 

hlavne rýchlym technologickým vývojom v oblasti DPZ, vďaka ktorému sa tento odbor 

presunul z oblasti výskumnej a vojenskej do komerčnej sféry. V dnešnej dobe uţ neexistujú 

prakticky ţiadne obmedzenia, pokiaľ ide o dostupnosť druţicových dát a ich vyuţitie. Počet 

druţíc obstarávacích obrazové dáta pre komerčné účely sa dnes pohybuje v niekoľko 

desiatkach a v nasledujúcich rokoch je plánované uviesť do prevádzky radu ďalších 

druţicových systémov. Prakticky kaţdý uţívateľ tak má moţnosť vybrať si dáta, ktorá budú 

vyhovovať jeho potrebám a poţiadavkám.  
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Obrovský posun nastal predovšetkým v oblasti priestorového rozlíšenia. Najnovšie druţice 

dnes umoţňujú získať snímky s presnosťou lepšou neţ 1 m, vhodné pre mapovanie v 

mierkach 1:5 000 aţ 1:10 000. Aj pri tomto detaile si zachovávajú druţicové dáta vysoké 

spektrálne rozlíšenie a vo farebnom reţime sú snímky vţdy zhotovované tieţ v oblasti 

infračervenej časti optického spektra. Súčasne sú dnes taktieţ k dispozícii špecifické 

druţicové systémy zaobstarávajúce dáta radarové alebo hyperspektrálne (GISAT s.r.o., 2016).  

Dostupnosť dát z diaľkového prieskumu Zeme, prevzatých z lietadiel (vrátane 

bezpilotných lietadiel) a druţíc sa neustále zvyšuje. To samozrejme vychádza z rastúceho 

počtu druţíc a senzorov na pozorovania Zeme. V skutočnosti, nedávna správa odhaduje, ţe 

počet vypustení druţíc bude o 50% vyšší v priebehu nasledujúcich 10 rokov, v porovnaní s 

posledným desaťročím. Obzvlášť, 200 vládnych druţíc na pozorovanie Zeme bude 

spustených počas tohto obdobia. V rovnakej dobe, ako sa zvyšuje počet krajín a organizácií, 

ktoré distribuujú diaľkovo snímané dáta zadarmo, vývoj v distribúcii dát a vyuţitie politík 

prispieva k vyuţívaniu veľkých objemov dát. Tak, spracovanie a interpretácia dát sa stali 

váţnym problémom pre inţinierov a výskumných pracovníkov. Preto klasické postupy, 

nemôţu byť naďalej pouţívané a sú potrebné nové prístupy, aby sa automaticky aktualizovali 

mapy land cover/use, ktoré poskytujú základné informácie pre rozhodovaciu právomoc 

(Bayoudh et al., 2015). 

Všetky obstarané dáta sú vţdy archivované. Vďaka tomu stále narastá počet aplikácií 

zaloţených na štúdiu vývoja a posúdení zmien najrôznejších aspektov ţivotného prostredia. 

Rozsiahle archívy v kombinácii s ľahkou dostupnosťou aktuálnych snímok prakticky 

akéhokoľvek územia povyšujú druţicové dáta na neoceniteľný informačný zdroj a robí z nich 

mapovací nástroj dostupný kaţdému uţívateľovi. Ceny druţicových snímok sa prispôsobili 

konkurenčnému prostrediu na trhu geografických dát a vďaka tomu sa druţicové dáta stále 

častejšie stávajú efektívnejšou alternatívou pouţitia klasických postupov, napr. leteckého 

snímkovania alebo pozemného mapovania (GISAT s.r.o., 2016). 

Dáta z diaľkového prieskumu Zeme boli široko pouţívané v banskom priemysle pre 

geologický prieskum a modelovanie, a na účely monitorovania ţivotného prostredia po celé 

desaťročia. Najprv boli početné výskumy zahŕňajúce problémy spojené so sledovaním baní s 

rôznymi digitálnymi obrazovými klasifikačnými metódami, ktoré siahajú od neriadenej 

klasifikácie po riadenú klasifikáciu, od parametrickej klasifikácie po non-parametrickú 

klasifikáciu, od klasifikácie zaloţenej na pixeloch po sub-pixelovú klasifikáciu, ktorá 
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charakterizuje krajinu veľkých regiónov prostredníctvom priraďovania pixelov rôznych 

spektrálnych hodnôt ku triedam. Rôzne digitálne obrazové klasifikačné metódy, v súčasnosti 

existujú s ich vlastnými silnými stránkami a obmedzeniami. Vhodná metóda, ktorá 

predstihuje ostatné na dané podmienky, by mohli byť určené iba s ohľadom na základné 

podmienky a povahu problému (Demirel et al., 2010). 

2.3 Program CORINE 

2.3.1 CORINE Land Cover 
 

V roku 1985 bol program CORINE zahájený v Európskej Únii. CORINE znamená 

„koordináciu v ţivotnom prostredí“ a bol to prototyp projektu pracujúci na mnohých rôznych 

otázkach ţivotného prostredia. Databáza CORINE a niekoľko jej programov boli prevzaté z 

European Environment Agency (EEA). Jeden z nich je súpis pôdneho krytu v 44 triedach a je 

prezentovaný ako kartografický produkt, v mierke 1: 100 000. Táto databáza je prevádzkovo 

dostupná pre väčšinu oblastí Európy (EEA, 1995).  

2.3.2 Databáza CORINE 

 

Táto databáza vznikla ako výstup z projektu CORINE Land Cover, ktorý bol v ČR 

riešený v rámci regionálneho programu PHARE pre ţivotné prostredie. Celoeurópsky 

program CORINE je zameraný na zhromaţďovanie informácií o ţivotnom prostredí na 

európskom kontinente. Jednou z jeho aktivít je vytvorenie jednotnej tematickej mapy 

kategórií povrchu Európy v mierke 1:100 000. V takmer vo všetkých európskych zemiach je 

rozpracovaná alebo hotová digitálna vektorová databáza tvorená podľa jednotnej metodiky. 

Databáza Land Cover Českej republiky v mierke 1:100 000 bola vytvorená kolektívom 

pracovníkov niekoľkých inštitúcií pod koordináciou firmy GISAT, Praha. 

 

Hlavným zdrojom dát pre túto databázu boli druţicové scény obsahujúce dáta zhotovené 

skenerom Landsat TM a pokrývajúce celé územie Českej republiky. Z týchto dát boli 

vytvorené farebné obrazové predlohy, geometricky transformované do mapovej projekcie 

vojenských topografických máp S-42. Pre kaţdý mapový list topografické mapy 1:100 000 

boli prevedené ručnou interpretáciou tejto predlohy, pri ktorej boli zakreslené hranice 

jednotlivých druhov povrchu. Pritom bolo dodrţiavané pravidlo, ţe najmenšia mapovaná 

jednotka má plochu 25 ha a líniový útvar šírku minimálne 100 m. 
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Tieto hranice boli neskôr zdigitalizované, prevedené do vektorového formátu a spojené do 

jednotnej celorepublikovej databázy. Navyše boli prevedené obsahové kontroly napojenia 

týchto hraníc ako medzi jednotlivými mapovými listami vo vnútri ČR, tak i na jej hraniciach s 

podobným dielom zostaveným v okolitých štátoch (EEA, 1995). 

 

POPIS DATABÁZY 

Databáza je uschovávaná v digitálnej podobe, v podobe vektorového súboru (land cover) a 

rastrového súboru (druţicové dáta).  Dáta sú zhotovené s rozlíšením 30 m v šiestich 

spektrálnych pásmach z viditeľného a blízkeho infračerveného oboru spektra. Scény majú 

rozmer 180 km x 175 m a sú radené s 30% prekrytím od západu k východu v dvoch radách č. 

25 (severnej) a č. 26 (juţnej). 

 

Vektorová databáza land cover je tvorená polygónmi s identifikačným kódom označujúcim 

druh povrchu. Na území Českej republiky bolo identifikovaných 29 tried. Priemerne sa 

vyskytuje 800 polygónov na jednom mapovom liste 1:100 000. Celorepubliková databáza má 

dátový objem cez 100 MB (EEA, 1995). 

2.3.3 Spektrálne chovanie vegetácie  

 

S výnimkou polárnych oblastí a oblastí púští sa vegetácia nachádza takmer vo 

všetkých druţicových snímkach. K je mapovaniu sa vyuţívajú poznatky o rôznej odrazivosti 

vegetácie v rôznych intervaloch elektromagnetického spektra. Tzv. spektrálne chovanie 

vegetácie sa vyznačuje predovšetkým výrazným nárastom odrazivosti v blízkej infračervenej 

časti spektra. Ak na snímkach vo viditeľnej časti spektra odráţa povrchy pokryté vegetáciou v 

priemere okolo 20% dopadajúceho ţiarenia, v blízkej infračervenej časti spektra je to v 

priemere okolo 60%. Ţiarenie vo viditeľnej časti spektra je výrazne pohlcované predovšetkým 

zeleným farbivom – chlorofylom. V dôsledku toho sú povrchy pokryté vegetáciou na 

čiernobielych snímkach pomerne tmavé. Pretoţe pohlcovanie ţiarenia chlorofylom je 

najintenzívnejšie v modrej a červenej časti viditeľného ţiarenia a menej intenzívne v zelenej 

časti okolo 550 nm, javí sa nám vegetácia ako zelená. V oblasti kolem 700 - 800 nm dochádza 

k výraznému nárastu odrazivosti a v blízkej infračervenej časti spektra (700 – 1300 nm) je 

táto odrazivosť formovaná predovšetkým usporiadaním buniek tých častí rastlín, ktoré sú 

najviac vystavené dopadajúcemu slnečnému ţiareniu – teda odrazivosti listov. Vzhľadom 
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k tomu, ţe bunečná štruktúra rôznych druhov rastlín je odlišná, taktieţ ich odrazivosť sa líši a 

toho je moţné vyuţiť pre rozpoznávanie druhov rastlín. Na infračervených snímkach je 

moţné napríklad pomerne ľahko odlíšiť porasty listnatého a ihličnatého lesa. Porasty 

listnatého lesa sú na snímkach podstatne svetlejšie. V intervale spektra 1300 – 3000 nm je 

odrazivosť vegetácia formovaná predovšetkým prítomnosťou vody v orgánoch rastlín. Vyšší 

obsah vody zniţuje odrazivosť rastlín. Povrchy s vegetáciou moţno identifikovať i na 

snímkach v mikrovlnnej časti spektra – na radarových snímkach. Odraz mikrovlnného 

ţiarenia od vegetácie je však pomerne komplikovaný, pretoţe k nemu nedochádza iba na 

povrchu listov , ale väčšinou sa jedná o niekoľkonásobný odraz v celej vrstve vegetačného 

krytu. Na radarových snímkach spôsobuje vegetácia vo väčšine prípadov tzv. difúzny odraz 

mikrovlnného ţiarenia. 

 

Na obr. 1 je spektrálna krivka odrazivosti listov, ktorá sa v oblasti viditeľného a blízkeho 

infračerveného ţiarenia delí do troch hlavných častí, ktoré odpovedajú faktorom určujúcim 

veľkosť spektrálnej odrazivosti. 

A) oblasť pigmentovej absorpcie (400 - 700 nm) 

B) oblasť bunečnej štruktúry (700 – 1300 nm) 

C) oblasť vodnej absorpcie (1300 – 3000 nm) 

 

Naznačené obecné rysy spektrálneho chovania vegetačnej zloţky krajiny bývajú 

modifikované v priebehu vegetačného obdobia a menia sa taktieţ v dôsledku stresov, ktorým 

môţe byť porast vystavený. Všeobecne u rastlín poškodených napr. mrazom, usychajúcich na 

konci vegetačného obdobia, či u rastlín poškodených chemickými látkami dochádza k poklesu 

odrazivosti v blízkej infračervenej časti spektra a k vzrastu v červenej časti. Pretoţe sa zmena 

prejaví najskôr v infračervenej časti spektra, je moţné na snímkach zaznamenať zmenu v 

kondícii vegetačného krytu skôr neţ sa prejaví v prírode napr. zmenou farby listov.  

 

Vzhľad povrchov pokrytých vegetáciou je na druţicových snímkach ovplyvňovaný 

predovšetkým týmito faktormi: 

 Vonkajšie usporiadanie vegetačného krytu 

 Vnútorná štruktúra jednotlivých častí rastlín 

 Vodný obsah 

 Zdravotný stav 
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 Vlastnosti pôdneho substrátu ((Dobrovolný et al., 2001) 

 

Obr. 1: Spektrálna krivka odrazivosti listov (Dobrovolný et al., 2001) 

2.3.4 Kategórie CORINE Land Cover 

 

LEGENDA 

Druhy povrchov boli stanovené skupinou expertov tak, aby boli zhodné pre väčšinu štátov a 

pritom umoţnili zmapovať i regionálne špecifiká. Celá nomenklatúra je pojatá hierarchickým 

spôsobom a obsahuje tri podrobné úrovne, ktoré sú povinné vo všetkých zemiach. Na tejto 

úrovni je určených 44 kategórií označených trojciferným kódom (tabuľka č.2) (SAŢP, 2004). 

Tabuľka č. 2: Legenda kódov kategórií CLC (SAŢP, 2004) 

kód 1. hierarchia kód 2. hierarchia kód 3. hierarchia 

1. umelé povrchy 1.1. urbanizovaná zástavba 1.1.1. súvislá zástavba 

        1.1.2. nesúvislá zástavba 

    1.2.  

priemysel, komercia a 

transport 1.2.1. 

priemysel alebo 

komercia 

        1.2.2. 

cesty a ţeleznice s 

priľahlými areálmi 

        1.2.3. areály prístavov 

        1.2.4. areály letísk 
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Pokračovanie tabuľky č. 2 

    1.3. 

areály ťaţby, skládok a 

výstavby 1.3.1. 

ťaţba nerastných 

surovín 

        1.3.2. skládky a smetiská 

        1.3.3. areály výstavby 

    1.4. 

umelá 

nepoľnohospodárska 

zeleň  1.4.1. mestská zeleň 

        1.4.2. 

areály športu a 

voľného času  

2. 

poľnohospodárske 

areály 2.1. orná pôda 2.1.1. 

nezavlaţovaná orná 

pôda 

        2.1.2. 

permanentne 

zavlaţovaná orná pôda 

        2.1.3. ryţové polia 

    2.2. trvalé plodiny 2.2.1. vinohrady 

        2.2.2. ovocné sady a plantáţe 

        2.2.3. olivové háje 

    2.3. areály tráv 2.3.1. lúky a pasienky 

    2.4. 

heterogénne 

poľnohospodárske 

areály 2.4.1. 

jednoročné plodiny s 

trvalými kultúrami 

        2.4.2. 

mozaika polí, lúk a 

trvalých kultúr 

        2.4.3. 

prevaţne 

poľnohospodárska 

krajina s výrazným 

zastúpením prirodzenej 

vegetácie 

        2.4.4. agrolesnícke plochy 

3. 

lesné a 

poloprírodné 

areály 3.1. lesy 3.1.1. listnaté lesy 

        3.1.2. ihličnaté lesy 

        3.1.3. zmiešané lesy 

    3.2. kroviny a trávne areály 3.2.1. prirodzené lúky 

        3.2.2. 

vresoviská, slatiny a 

kosodrevina 

        3.2.3. tvrdolistá vegetácia 

        3.2.4. prechodné lesokroviny 
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Pokračovanie tabuľky č. 2 

    3.3. 

holiny s riedkou 

vegetáciou alebo bez 

vegetácie 3.3.1. pláţe, duny, piesky 

        3.3.2. skaly 

        3.3.3. 

areály s riedkou 

vegetáciou 

        3.3.4. spáleniská 

        3.3.5. ľadovce a trvalý sneh 

4. zamokrené areály 4.1. vnútrozemské vody 4.1.1. močiare 

        4.1.2. rašeliniská 

    4.2. prímorské močiare 4.2.1. slané močiare 

        4.2.2. saliny 

        4.2.3. prílivové územia 

5. vody 5.1. vnútrozemské vody 5.1.1. vodné toky 

        5.1.2. vodné plochy 

    5.2. morské vody 5.2.1. pobreţné lagúny 

        5.2.2. ústia riek 

        5.2.3. moria a oceány 

 

1. UMELÉ POVRCHY 

1.1. Urbanizovaná zástavba 

1.1.1. Súvislá zástavba - územie pokryté z podstatnej časti zástavbou. Povrch tvoria rôzne 

typy obytných domov, ulice, cesty a iné umelé povrchy. Vegetácia a holá pôda sa vyskytujú 

len sporadicky - do 20% celkovej plochy územia. 

1.1.2. Nesúvislá zástavba - územie pokryté z podstatnej časti zástavbou. Stavby sa striedajú s 

vegetáciou (záhrady, parky, trávniky) a holou pôdou, ktoré nevytvárajú veľké súvislé celky a 

zaberajú celkovo 20-40% plochy tejto kategórie. 

 

1.2. Priemysel, komercia a transport 

1.2.1. Priemysel alebo komercia - prevaţujú dláţdené povrchy - betón, asfalt aj medzi 

rôznymi nebytovými budovami a zariadeniami s prípadnou nepatrnou plochou vegetácie. 

Patria sem aj vojenské objekty a veľké komplex poľnohospodárskych budov a zariadení. 

1.2.2. Cesty a ţeleznične s priľahlými areálmi - komunikácie so sprievodnými stavbami a 

zariadeniami ako sú staničné budovy, sklady, násypy a pod. Minimálna šírka takto poňatej 

komunikácie je 100 m. 

1.2.3. Areály prístavov - infraštruktúra prístavných areálov s prístavnými hrádzami a 



28 
 

lodenicami. 

1.2.4. Areály letísk - infraštruktúra letísk zahrnuje štartovacie a pristávacie dráhy, 

odbavovacie a servisné budovy, parkovacie plochy s priľahlými trávnatými plochami. Patria 

sem športové a vojenské letiská. 

 

1.3. Areály ťaţby, skládok a výstavby 

1.3.1. Ťaţba nerastných surovín - oblasti otvorenej povrchovej ťaţby stavebných materiálov 

(kamene, štrk, piesok) alebo iných nerastných surovín. 

1.3.2. Skládky a smetiská - areály skládok a smetísk verejného odpadu, vrátane skládok 

materiálu po úprave, napr. po spracovaní rúd. 

1.3.3. Areály výstavby - oblasti rozostavaných budov, priemyselných objektov a zemných 

prác. 

 

1.4. Umelá nepoľnohospodárska zeleň 

1.4.1. Mestská zeleň - plochy vegetácie v rámci kategórií 1.1.1 a 1.1.2, ktoré sú tvorené 

hlavne parkmi a cintorínmi. 

1.4.2. Areály športu a voľného času - športové zariadenia (štadióny, golfové ihriská, 

dostihové dráhy a pod.), samostatné rekreačné parky mimo zástavbu, táboriská. 

 

2. POĽNOHOSPODÁRSKE AREÁLY 

2.1. Orná pôda 

2.1.1. Nezavlaţovaná orná pôda - všetky polia, na ktorých sa pestujú obilniny, strukoviny, 

okopaniny, priemyselné plodiny a plodiny na kŕmenie, i keď sú u nás občas zavlaţované. 

Trieda zahrňuje taktieţ plošné pestovanie zeleniny, kvetín (i v skleníku), liečivých rastlín, 

sadeníc stromov a taktieţ úhory.  

2.1.2. Permanentne zavlaţovaná orná pôda. V Čechách sa nevyskytuje. 

2.1.3. Ryţové polia. V Čechách sa nevyskytujú. 

 

2.2. Trvalé plodiny 

2.2.1. Vinohrady - areály viníc. 

2.2.2. Ovocné sady a plantáţe - ovocné sady, plantáţe záhradných kríkov (ríbezle, maliny, 

egreše apod.), trvalých plodín (napr. jahody), plochy chmeľníc. 

2.2.3. Olivové háje. V Čechách sa nevyskytujú. 
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2.3. Areály tráv 

2.3.1. Lúky a pasienky - trávne plochy kosené alebo vyuţívané na pasenie dobytka a to jak 

trvalé, tak dočasné alebo umelé. 

 

2.4. Heterogénne poľnohospodárske areály 

2.4.1. Jednoročné plodiny s trvalými kultúrami - plochy na nich sa striedajúce parcely osiate 

jednoročnými a viacročnými plodinami.  

2.4.2. Mozaika polí, lúk a trvalých kultúr - plochy záhradných osád pri mestách a malé plochy 

pri dedinách. 

2.4.3. Prevaţne poľnohospodárska krajina s výrazným zastúpením prirodzenej vegetácie - 

oblasti s obrábanou pôdou s roztrúsenými plochami prirodzenej vegetácie. 

2.4.4. Agrolesnícke plochy. V Čechách sa nevyskytujú. 

 

3. LES A POLOPRÍRODNÉ AREÁLY 

3.1. Lesy 

3.1.1. Listnaté lesy - porasty listnatého lesa s moţným podrastom. 

3.1.2. Ihličnaté lesy - porasty ihličnatého lesa s moţným podrastom. 

3.1.3. Zmiešané lesy - porasty lesa s pribliţne rovnakým zastúpením ihličnatých a listnatých 

stromov s moţným podrastom. 

 

3.2. Kroviny a trávne areály 

3.2.1. Prirodzené lúky - plochy prírodných trávnatých porastov. 

3.2.2. Vresoviská, slatiny a kosodrevina - oblasti nízke, husté, prevaţne zapojená krovinatá 

vegetácia, vrátane porastov kosodreviny. 

3.2.3. Tvrdolistá vegetácia. V Čechách nerastie. 

3.2.4. Prechodné lesokroviny - oblasti pokryté krovinami alebo bylinnou vegetáciou s 

rozptýlenými stromami. Patria sem i rôzne vývojové fázy lesa. 

 

3.3. Holiny s riedkou vegetáciou alebo bez vegetácie 

3.3.1. Pláţe, duny, piesky. V Čechách sa nevyskytujú. 

3.3.2. Skaly - skalnaté povrchy. 

3.3.3. Areály s riedkou vegetáciou - oblasti xerotermných travín a krovín, ktoré sa viaţu na 

krasový reliéf a taktieţ riedke alpínske lúky na skalnatom povrchu. 

3.3.4. Spáleniská - plochy spálenej vegetácie. 
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3.3.5. Ľadovce a trvalý sneh - oblasti ľadovcov a trvalého snehu. 

 

4. ZAMOKRENÉ AREÁLY 

4.1. Vnútrozemské vody 

4.1.1. Močiare - oblasti prírodných močiarov. 

4.1.2. Rašeliniská - plochy rašelinísk. 

 

4.2. Prímorské močiare 

4.2.1. Slané močiare. V Čechách sa nevyskytujú. 

4.2.2. Saliny. V Čechách sa nevyskytujú. 

4.2.3. Prílivové územia. V Čechách sa nevyskytujú. 

 

5. VODY 

5.1. Vnútrozemské vody 

5.1.1. Vodné toky - prírodné vodné toky alebo umelé kanály o šírke najmenej 100 m. 

5.1.2. Vodné plochy - prírodné alebo umelé vodné plochy (rybníky, jazerá, nádrţe). 

 

5.2. Morské vody 

5.2.1. Pobreţné lagúny. V Čechách sa nevyskytujú. 

5.2.2. Ústia riek. V Čechách sa nevyskytujú. 

5.2.3. Moria a oceány. V Čechách sa nevyskytuje (DATABÁZA LAND COVER ČR, 2002) 

2.4 Koeficient ekologickej stability – KES 

 

Koeficient ekologickej stability (KES), ktorý má viacero variant. KES je funkciou 

plošného zastúpenia krajinných prvkov a ich stupňa ekologickej stability a vyjadruje 

prirodzenosť a ekologickú kvalitu prvku krajinnej štruktúry (Ruţičková, 2008).  

 

Na vyjadrenie úrovne ekologickej stability určitého územia bolo vytvorených viacero 

metodických nástrojov, z ktorých väčšina je zaloţená na výpočte KES. Ide o numerickú 

hodnotu, na základe ktorej je krajina zaradená do určitého stupňa ekologickej stability. 

Najčastejšie je interval ekologickej stability krajiny rozdelený na 3 aţ 5 stupňov. Stanovenie 

KES bolo dlhé obdobie chápané viac ako akademický problém, ktorý nemal váţnejší dosah v 

praxi. V súčasnosti, však KES predstavuje kľúčový prvok pre návrh opatrení v rámci tvorby 

krajiny vyplývajúcej z návrhov miestnych územných systémov ekologickej stability 
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(MÚSES) spracovávaných pre projekty pozemkových úprav. Výpočet KES sa teda posunul 

do praktickej roviny, čím vznikla potreba vypracovať metodický nástroj, ktorý umoţní 

stanoviť KES tak, aby bola aj v malých a aj vo veľkých mierkach spracovania čo v najvyššej 

miere zachovaná exaktnosť a objektivita hodnotenia krajiny a jej prvkov. Podstatou 

aplikovania jednotného spôsobu výpočtu KES krajiny v praxi sa i zabezpečí údajová a 

priestorová kompatibilita. Na základe metodicky jednotne stanovenej ekologickej stability 

krajiny vznikne prirodzená moţnosť komparácie území a účelového spájania menších 

územných celkov do väčších celkov (napr. katastrálne územia do mikroregiónov, regiónov a 

pod.) (Reháčková a Pauditšová, 2007).  

Kľúčovým pojmom procesu hodnotenia ekologickej stability krajiny a výpočtu KES 

je ekologická stabilita, ktorú Míchal (1992) definuje ako schopnosť ekologických systémov 

pretrvávať aj počas pôsobenia rušivého vplyvu, uchovávať a reprodukovať svoje podstatné 

charakteristiky i v podmienkach narúšania zvonku. Táto schopnosť sa prejavuje minimálnou 

zmenou počas pôsobenia rušivého vplyvu (rezistencia) alebo spontánnym návratom do 

východiskového stavu, resp. na pôvodnú vývojovú trajektóriu po prípadnej zmene 

(resiliencia). 

2.4.1 Výpočet koeficientu ekologickej stability 

 

1. Výpočet koeficientu ekologickej stability krajiny podľa Míchala (1982)  

KES = 
 

 
 

kde:  S – výmera plôch relatívne stabilných (les, nelesná drevinová vegetácia, lúky, 

pasienky)  

L – výmera plôch relatívne nestabilných (orná pôda, zastavaná pôda)  

Hodnoty uvedeného koeficientu interpretujeme nasledovne:  

– KES < 0,10 – územie s maximálnym narušením prírodných štruktúr, základné ekologické 

funkcie musia byť intenzívne a trvale nahradzované technickými zásahmi  

– KES 0,10 – 0,30 – územie nadpriemerne vyuţívané, so zreteľným narušením prírodných 

štruktúr  

– KES 0,30 – 1,00 – územie intenzívne vyuţívané najmä poľnohospodárskou veľkovýrobou, 

oslabenie autoregulačných pochodov spôsobuje ich značnú ekologickú labilitu  
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– KES > 1,00 – takmer vyváţená krajina, v ktorej sú technické objekty relatívne v súlade so 

zachovanými prírodnými štruktúrami.  

 

2. Výpočet koeficientu ekologickej stability podľa Löw et al. (1984)  

KES = 
           

         
 

kde:  A – percento plôch s 5. stupňom ekologickej kvality (lesy, vodné plochy)  

B – percento plôch s 4. stupňom ekologickej kvality (brehové porasty, remízky)  

C – percento plôch s 3. stupňom ekologickej kvality (lúky, pasienky)  

D – percento plôch s 2. stupňom ekologickej kvality (orná pôda)  

E – percento plôch s 1. stupňom ekologickej kvality (zastavané plochy).  

Získaný koeficient, ktorý sa rovná 1, hovorí o vyváţenej krajine. Hodnota KES niţšia ako 1 

znamená narušenú krajinu, prípadne, ak je niţšia ako 0,1 degradovanú krajinu. Naopak, ak je 

hodnota KES v intervale 1 aţ 10, ide o krajinu s prevaţujúcimi prírodnými zloţkami a ak je 

hodnota KES vyššia ako 10, hovoríme o prírodnej, resp. prírode blízkej krajine. 

Navrhnutý metodický postup pre výpočet KES vychádza z doterajších praktických a 

vedeckých poznatkov. Je zaloţený na výsledkoch mapovania súčasnej krajinnej štruktúry 

(SKŠ) a aktuálnej vegetácie. Vo výpočte koeficientu ekologickej stability sa zohľadňuje 

celková rozloha jednotlivých typov prvkov krajinnej štruktúry a stupeň ich ekologickej 

stability vyjadrených hodnotami od 0–5 (tab. 3). 

Tabuľka č. 3: Šesťstupňová stupnica ekologickej stability podľa práce Löw et al. (1995) 

Stupeň ekologickej stability 

číselné vyjadrenie 

Stupeň ekologickej stability 

slovné vyjadrenie 

0 bez významu 

1 veľmi nízka ekologická stabilita 

2 nízka ekologická stabilita 

3 stredná ekologická stabilita 

4 vysoká ekologická stabilita 

5 veľmi vysoká ekologická stabilita 
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Tabuľka č. 4: Hodnoty KES pre triedy CORINE Land Cover (Löw, Míchal 2003, upravené) 

Kód CLC Kategórie pôdneho krytu CORINE Land Cover Hodnota KES 

1 Urbanizované a technizované areály I. 

112 Nesúvislá mestská zástavba 0,5 

121 Priemyslové, obchodné a dopravné areály 0,5 

122 Cestná a ţelezničná sieť o min. šírke 100 m 0,5 

131 Areály ťaţby nerastných surovín 0,5 

132 Areály skládok 0,5 

133 Areály výstavby budov a pozemných prác 0,5 

1 Urbanizované a technizované areály II. 

141 Areály mestskej zelene 1 

142 Areály športu a zariadení pre voľný čas 1 

2 Poľnohospodárske areály I. 

211 Orná pôda v blokoch väčších neţ 100 ha 1 

211 Orná pôda v blokoch menších neţ 100 ha 1,5 

221 Vinohrady 1,5 

2 Poľnohospodárske areály II. 

222 Ovocné sady a plantáţe 2 

231 Lúky a pastviny, vrátane dočasných a umelých 2,5 

2 Poľnohospodárske areály III. 

242 Mozaika polí, lúk a trvalých kultúr 3,5 

243 Prevaţne poľnohospodárske areály s výrazným 

podielom prirodzenej vegetácie 

3,5 

3 Areály lesov I. (ihličnatých monokultúr) 

312a 
Ihličnaté lesy s s výnimkou borových v Ralském 

bioregióne a smrekových v Krkonošskom 

bioregióne 

3 

3 Areály lesov II. (poloprirodzených) 

312b Bory v Ralském bioregióne, smrečiny v 

Krkonošskom bioregióne  

4,5 

313 Zmiešané lesy ihličnato-listnaté 4,5 

3 (Polo)prirodzené areály lesov, prirodzených lúk, močiarov a vodných 

tokov 

311 Listnaté lesy 5 

321 Prirodzené lúky s rozptýlenými drevinami mimo 

alpínsky stupeň Krkonoš  

5 

324 Prechodné lesokroviny 5 

411 Močiare 5 

412 Rašeliniská 5 

5 Vodné plochy 

512 Umelé vodné plochy (rybníky, priehrady) 4,5 
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 3. Výpočet krajinno-ekologickej významnosti Miklós (1986)  

Z ekologického hľadiska za najkvalitnejšie povaţuje Miklós územia, ktoré majú 

najväčší podiel prvkov s vysokou hodnotou krajinnoekologickej významnosti. Na výpočet sa 

pouţíva vzorec:  

 

kde:  Ks – koeficient štruktúry katastrálneho územia  

pi – výmera jednotlivých prvkov krajiny v hektároch  

kpi – koeficient ekologickej významnosti prvkov  

p – výmera katastrálneho územia v hektároch  

n – počet prvkov v katastrálnom území.  

Ekologická kvalita priestorovej štruktúry krajiny sa hodnotí v štyroch kategóriách, 

pričom 1. kategória má najmenej a 4. kategória najviac kvalitnú priestorovú štruktúru krajiny.  

Spoločné pre všetky výpočty KES je zohľadnenie ekologickej kvality hodnotených 

prvkov krajiny, ktorá zohľadňuje stupeň antropického vplyvu na tieto prvky (Reháčková a 

Pauditšová, 2007). 

2.4.2 Koeficient miery antropického ovplyvnenia krajiny – KAO 

Definujeme ho ako pomer plochy s veľkou intenzitou vyuţitia (pod veľkým 

antropickým tlakom), ku ktorým sme priradili ornú pôdu, zastavané plochy a ostatné plochy 

a plochy s menšou intenzitou vyuţitia (pod menším antropickým tlakom), medzi ktoré radíme 

lesy, lúky, pastviny a vodné plochy. KAO nadobúda hodnoty od 0, horná hranica neexistuje. 

Hodnota 1 je dosiahnutá vtedy, ak je rozloha oboch typov plôch rovnaká. Hodnota vyššia ako 

1 znamená, ţe prevaţujú plochy s vysokou intenzitou antropického vyuţitia. 

Tento koeficient bol inšpirovaný koeficientom ekologickej stability, ktorý na základe pomeru 

tzv. ekologicky stabilných a labilných plôch orientačne hodnotí ekologickú stabilitu územia. 

Pretoţe však pojem ekologická stabilita územia je značne diskutabilná, snaţíme sa v našom 

prípade vystihnúť skôr mieru ľudského vplyvu na krajinu a počítame pomer opačný 

(Kupková, 2001).  

KAO = 
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Tento koeficient predstavuje vyhodnotenie intenzity ľudského vplyvu na krajinu a jej 

vývoj. Pre tento účel bol definovaný KAO ako pomer plôch s vysokou intenzitou vyuţitia, 

resp. vysokým antropickým tlakom a plôch s menšou intenzitou vyuţitia, teda je to vlastne 

obrátená hodnota koeficientu ekologickej stability.  

kde: ROP – rozloha ornej pôdy (ha)  

RZaP – rozloha zastavaných plôch (ha)  

ROsP – rozloha ostatných plôch (ha)  

RLo – rozloha lúk (ha)  

RPa – rozloha pasienkov (ha)  

RLP – rozloha lesných plôch (ha)  

RVP – rozloha vodných plôch (ha)  

V – plochy s vyššou intenzitou vyuţívania (orná pôda, zastavaná plocha, ostatné 

plochy)  

N – plochy s niţšou intenzitou vyuţívania (les, lúka, pasienok, vodná plocha).  

 

Výsledky hodnotenia zmien ekologickej stability sú spracované v podobe textovej i v podobe 

tabuľkovej. Parametre a koeficienty (1) aţ (4) boli vypočítané a zaradené do databázy 

základných premenných jednotiek i do databázy okresov ČR (Kupková, 2001). 

Koeficient antropického ovplyvnenia vyjadruje podiel rozlohy prirodzených a 

prírode blízkych biocenóz k rozlohe prírode vzdialených a umelých geobiocenóz. Najvyšší 

krajinno-ekologický význam majú prirodzené spoločenstvá lesov a mokradí a poloprirodzené 

spoločenstvá lúk, nulový význam má zastavané územie. Vplyvom antropickej činnosti rastie 

podiel prírode vzdialených a umelých krajinných prvkov (Ruţičková, 2008). 

2.5 Charakteristika záujmových lokalít 
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Obr. 2: Mapa ČR s vyznačeným záujmovej oblasti – okres Chomutov, Most, Sokolov, Teplice 
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2.5.1  Okres Chomutov 
  

Okres Chomutov sa rozprestiera v juhozápadnej časti Ústeckého kraja. Hrebeňom 

Krušných hôr hraničí na severe so Spolkovou Republikou Nemecko (SRN), na juhovýchode 

s okresom Louny, na severovýchode s okresom Most a na strane západnej susedí s okresom 

Karlove Vary v Karlovarskom kraji. Najvyššie poloţené miesto na území okresu leţí na úpätí 

najvyššej hory Krušných hôr, Klínovce, jeho vrchol sa ale nachádza uţ na území kraja 

Karlovarského. 

Dnešnú podobu získal Chomutov v roku 1960, vďaka celoštátnym územným zmenám, 

kedy sa zlúčili bývalé okresy Kadaň a Chomutov, pripojené boli Vejprty z Karlovarského 

kraja a boli prevedené ďalšie menšie úpravy. Svojou rozlohou 935 km
2
 patria medzi stredne 

veľké okresy Českej republiky a v Ústeckom kraji je po okresoch Louny a Litoměřice tretím 

najväčším okresom. Na rozdiel od rozlohy patria v hustote zaľudnenia so svojimi 

133 obyvateľmi na 1 km
2
 aţ na piate miesto zo všetkých siedmich okresov tohto kraja. 

Z geomorfologického hľadiska môţeme okres rozdeliť do zhruba štyroch oblastí: 

1. Krušné hory 

2. Mostecký úval 

3. Ţateckú panvu a 

4. vrchovinu Doupovských vrchov. 

 

Krušné hory zaujímajú pomerne veľkú časť okresu, asi 41 %. Sú najstarším geologickým 

útvarom, vzniknutým vyzdvihnutím morského dna v karbónovej dobe. Krušnohorie je tieţ 

základným ovplyvňujúcim faktorom klímy Chomutovska. Oblasť je síce chránená pred 

prenikaním studeného severného a severozápadného prúdenia, ale tým sú taktieţ nepriaznivo 

ovplyvňované zráţky, ktorých je tu menej neţ v iných oblastiach. Územie leţí v daţďovom 

tieni Krušných hôr a Doupovských vrchov. Prejavuje sa tu taktieţ zhoršená ventilácia, 

záveterné víry, vlnové prúdenie a vďaka týmto klimatickým pomerom je v území zhoršený 

rozptyl exhalácií. 

Priemerná ročná teplota je 8°C ± 1°C a priemerné zráţky dosahujú ročne 450 – 500 mm. 

Vodné toky Chomutovska sú súčasťou povodia Labe, čiastkové povodia sú zastúpené riekami 

Ohře a Bílina so svojimi prítokmi. Prirodzené vodné toky majú charakter potokov a riečok. 
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Na území okresu sa nachádza jedno prírodné jazero nazvané Kamencové s rozlohou 16,3 ha. 

To je vyuţívané predovšetkým k rekreácii. Z vodných nádrţí je najväčšia Nechranická, 

z ďalších stojí za zmienku Kadaňský stupeň, Křimov, Kamenička, Jirkov a Přísečnice, ktorá 

slúţi aj ako zásobáreň pitnej vody. V Klášterci nad Ohří vyviera alkalická kyselka. 

Lesná pôda zaujíma takmer 30 % rozlohy okresu, ale v dôsledku poškodenia exhaláciami bolo 

nutné nahradiť predovšetkým ihličnaté druhy v prospech listnatých stromov a iných drevín. 

Okresom prechádzajú dôleţité dopravné tepny, ktoré tvoria predovšetkým ţelezničné ťahy 

Ústí nad Labem – Chomutov – Cheb, Chomutov – Praha a cestné ťahy I. triedy s hlavnými 

smermi Chomutov – Praha – hraničný prechod Hora Sv. Šebestiána (I/7) a cesta Karlovy Vary 

– Chomutov – Děčín (I/13 a E442). 

Okres je v súčasnej dobe rozdelený na 36 obcí, z nich 7 má štatút mesta. Obce so svojimi 171 

časťami sú rozdelené na celkom 270 základných sídelných jednotiek. Ku dňu sčítania malo 

v okrese trvalý pobyt 124 979 osôb. 

Chomutovsko bolo po celé desaťročie známe hlavne ako okres ťaţkého priemyslu, 

energetiky, hutníctva a ťaţbe hnedého uhlia. V dnešnej dobe je však výkonnosť hospodárstva 

všetkých podnikov v okrese ovplyvnená transformačným procesom zahájeným počiatkom 

roku 1991. Štátne podniky boli rozpredané a rada z nich bola postupne celkom ukončená 

činnosť. To malo vplyv na rast nezamestnanosti, ktorá v súčasnej dobe dosiahla 16,9 % 

a k 1. 3. 2001 bolo registrovaných v okrese 11 063 nezamestnaných (ČSÚ, 2012). 

2.5.2 Okres Most 
  

Okres Most je svojou rozlohou 467 km
2
 druhým najmenším okresom v Ústeckom 

kraji. Na severnej strane je chránený hradbou Krušných hôr, zo západu, juhu a východu 

hraničí s okresmi Chomutov, Louny a Teplice. Ku dňu sčítania 1. 3. 2001, tu ţilo 117 196 

obyvateľov a oproti minulému sčítaniu počet obyvateľov klesol o 2,5 %. Okres má iba 26 

obcí, z toho štyri obce so štatútom mesta. Okres sa vyznačuje veľkou hustotou obyvateľov 

na km
2
 (251) a zo siedmich okresov Ústeckého kraja najvyšším podielom obyvateľov ţijúcich 

v mestách. Podiel mestského obyvateľstva tu dosiahol 89 %. 

Územie okresu patrí ku trom geografickým celkom. Na severe je to oblasť Krušných hôr, 

do juhovýchodnej časti zasahujú kopce výbeţku Českého středohoří, ktoré v juhozápadnej 

časti prechádzajú do Ţateckej plošiny. Strednú časť okresu vyplňuje Mostecká kotlina 
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v podobe veľkej panvy. Medzi údolím panvy a náhornou časťou Krušnohorského masívu je 

výškový rozdiel 250 aţ 900 metrov. Najvyšším miestom okresu je hora Loučná – 956 m n.m. 

a najniţším bodom je miesto pod vrchom Bořeň – 204 m n.m., kde rieka Bílina opúšťa okres. 

Územie okresu leţí v povodí rieky Bíliny a jej prítoku riečky Srpiny.  

 

Pre klimatické pomery sú charakteristické nízke priemerné ročné zráţky, asi 500 milimetrov, 

a pomerne vysoké priemerné ročné teploty ovzdušia, od 8,4 do 8,8 °C. Vzhľadom ku 

členitosti terénu sa tu často vyskytujú hmly. Prevaţná časť okresu patrí do lesostepného 

pásma s prevládajúcim spoločenstvom drevín, ktoré dobre znášajú sťaţené podmienky. Sú to 

brezy, jarabiny, jelše, dub červený, smrek pichľavý a niektoré druhy borovíc. Nerastné 

bohatstvo tejto oblasti negatívne ovplyvnilo i význam poľnohospodárstva. Poľnohospodárska 

pôda tvorí iba necelých 30 % z celkovej rozlohy okresu a zároveň je tento podiel najniţší 

z okresov Ústeckého kraja. Napr. v okresoch Louny a Litoměřice je pomer 

poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy obrátený. Za najväčšie chránené územie na 

rozhraní okresov Most a Chomutov s rozlohou 136 ha môţeme označiť prírodnú rezerváciu 

Jezerka. Bola vyhlásená v roku 1969, aby ochránila geobiocenózy listnatého lesa a skalných 

útvarov rovnako mennej hory Jezerky (vrchol 706 m n. m.). Prírodná rezervácia Černý rybník 

bola vyhlásená v roku 1993 a nesie názov podľa rybníka blízko obce Klíny. Jeho hladina sa 

nachádza vo výške 805 m n. m. Táto rezervácia o rozlohe 32 ha zachováva charakter 

vrchoviska rozvodného typu. Vrstvy rašeliniska v niektorých miestach dosahujú aţ sedem 

metrov. Nachádzajú sa tu porasty borovice barinná, kosodreviny, vresy, mnoho druhov 

lišajníkov, brusnice, čučoriedky a vzácny rojovník močiarny. 

 

Ohromné nerastné bohatstvo celkom predurčilo charakter a ekonomický význam okresu. 

V období budovania socializmu, kedy sa Československo orientovalo na energeticky náročný 

ťaţký priemysel, hnedé uhlie sa stalo rozhodujúcou zloţkou palivovo energetickej základne. 

V priebehu štyridsiatych povojnových rokoch bolo v oblasti povrchovej ťaţby zrušených 130 

priemyslových objektov, ale zároveň zmizlo i cez 80 obcí. V dobe, kedy historické mesto 

Most ustúpilo ťaţbe, nebolo pochýb o perspektíve baníctva a energetiky na ďalšie desiatky 

rokov. Dôsledkom tejto orientácie je v súčasnosti najvyššie percento nezamestnanosti 

v republike. Útlm ťaţby spôsobil prepustenie pracovníkov. Pomocou v tejto situácii by mali 

byť rekvalifikácie a výstavba priemyselných zón. Priemyselné zóny majú nalákať investorov, 

ktorí vytvoria ďalšie pracovné miesta. 
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Predpokladom pre hospodársky, a tým i sociálny rozvoj oblasti je modernizácia súčasných 

a stavba nových dopravných spojení, nielen medzi hospodárskymi centrami, 

ale predovšetkým tých, ktoré umoţňujú kvalitné a rýchle spojenie so susednou Spolkovou 

republikou Nemeckom, ktorá je vstupnou bránou do Európskej únie. To sa týka ako cestnej 

dopravy, dokončenie diaľnice D8, rýchlostnej komunikácie R7 Louny – Most – Chomutov, 

tak modernizácie ţelezničného koridoru. 

Nebývalý intenzívny rast ťaţby a rozvoj hospodárstva na území okresu v minulom storočí 

priniesol i nárast dopadov priemyselnej činnosti na ţivotné prostredie. Treba ale zdôrazniť, 

ţe obmedzovanie výroby a nové investície vkladané do ochrany ţivotného prostredia 

prinášajú zlepšenie. Mnoţstvo uvedených znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia je 

evidované v Registri emisií a zdrojov znečisťovania ovzdušia. Z výsledkov merania 

základných znečisťujúcich látok, (ako sú tuhé emisie, oxid siričitý, oxidy dusíku, oxid 

uhoľnatý a uhľovodíky) za rok 2000, prídeme k zisteniu, ţe okres Most dosiahol u niektorých 

ukazovateľov pomerne priaznivých výsledkov oproti ostatným okresom Ústeckého kraja. 

Vysoké sú len tuhé emisie (1,7 t/km
2
) a oxid uhoľnatý ako stály dôsledok odkrývaných 

vrstiev uhlia. V roku 1991 boli nastavené ministerstvom ekologické limity ťaţby, 

aby sa región mohol rozvíjať a nebol vydaný napospas ťaţobným spoločnostiam.  

 

Povrchová ťaţba má stále nepriaznivý vplyv na ţivot ľudí v panvových oblastiach a taktieţ na 

vzhľad krajiny. Zákonné ustanovenia o ochrane a rekultivácii pôdy pri banskej činnosti sú 

síce v českých zemiach známe uţ dlho, ale zákony a novely neboli dôsledne dodrţiavané 

a poľnohospodárska pôda bola silne zdevastovaná. Prvý úplný generel rekultivácií koncernu 

SHD bol spracovaný v rokoch 1958 aţ 1959, ale aţ v roku 1976 bola schválená novela, ktorá 

sprísnila zastavanosť a zachádzanie s pôdnym fondom. Napriek tomu bol generel 

niekoľkokrát upravovaný (vyvíjali sa nové stroje a získavali skúsenosti), stal sa 

najdôleţitejšou rekultivačnou smernicou na dlhé roky. Najväčší podiel rekultivácií tvoria 

poľnohospodárske rekultivácie, druhé v poradí sú lesnícke rekultivácie, desatinu výmery 

panvy by mali pokryť vodné rekultivácie a zvyšná časť bude patriť obytnému a výrobnému 

priestoru a technickej infraštruktúre. V rade prípadov sa darí vracať zdevastované území 

poľnohospodárskej výrobe, čo dokazujú vinice v Chrámcích a v blízkosti Mostu ovocné sady, 

lesy, lúky a rekreačné vodné plochy. 

Najviac bola ťaţbou, pokiaľ ide o likvidáciu obcí, zasiahnutá mostecká oblasť. Ale aj tu 

nájdeme radu pozoruhodných pamiatok, ktoré môţu podporiť cestovný ruch. Veľmi nešťastné 
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bolo rozhodnutie zbúrať celý starý Most a postaviť nový. Čas nepotvrdil správnosť tohto 

rozhodnutia a ani niekoľko desiatok miliónov ton kvalitného uhlia nemohlo nahradiť 

historické straty. Zo starého Mostu, mesta s viac ako sedemstoročnou tradíciou, zostal 

zachovaný len dekanský kostol ako vrchol gotického staviteľstva a pozostatky hradu na kopci 

Hněvín. Premiestenie dekanského kostola za necelých 30 dní na 51 špeciálnych 

hydraulických podvozkoch bolo v roku 1975 svetovou raritou. K turistickým lákadlám môţe 

v Moste patriť taktieţ autodrom a hipodrom so svojimi známymi akciami medzinárodného 

významu. Význam celej tejto oblasti v minulosti, nám dokladajú i ďalšie pamätihodnosti 

nachádzajúce sa na území okresu. Obec Horní Jiřetín (Jorenthal) bola významným pútnym 

sídlom na obchodnej ceste do Saska a záznamy o ňom pochádzajú uţ z 13. storočia. Císar 

František Jozef I. povýšil dokonca Horní Jiřetín na mesto a udelil mu mestský znak. V obci je 

barokový kostol Nanebevzetí Panny Márie a baroková fara. V katastri obce leţí zámok Jezeří, 

ktorý bol postavený na mieste pôvodného gotického hradu. Od Bielej hory je majiteľom rod 

Lobkowiczov. V 19. storočí sa zámok stal významným kultúrnym centrom, navštevovaným 

najmä hudobníkmi a skladateľmi. V meste Litvínov patrí k pamätihodnostiam Valdštejnský 

zámok z prvej polovice 18. storočia, ktorý je obklopený zámockým parkom v anglickom štýle 

o rozlohe 8 ha. Od roku 1964 je tu zriadené múzeum. Valdštejnská kaplnka sa nachádza na 

zrušenom mestskom cintoríne a je postavená v klasicistickom slohu. Medzi významné objekty 

architektúry po druhej svetovej vojne patrí Kolektivný dom, skrátene  nazývaný Koldom. 

Komplex predstavoval v danej dobe nový štýl bývania s úplným vybavením a sluţbami. O 

dom sa zaujíma organizácia UNESCO. Litvínov bolo a je mesto hlavne priemyselné. Význam 

manufaktúry na výrobu súkna pripomína obelisk z roku 1815 umiestený na námestí Mieru. 

Ďalšie zastavenie na podkrušnohorskej ceste je moţné v meste Lom. Záznamy o existencii 

osady pochádzajú z konca 12. storočia. V meste nájdeme kostol Srdce Páně zo 17. storočia, 

morový stĺp s podstavcom a reliéfom sv. Jiří, kaplnku Najsvätejšej trojice a pôvodnú banícku 

kolóniu z konce 19. storočia (ČSÚ, 2012). 

2.5.3 Okres Sokolov 

Okres Sokolov leţí v severnej časti západných Čech. Má nepravidelný, mierne 

pretiahnutý tvar. Na severe hraničí so Spolkovou republikou Nemecko, na západe a na juhu 

susedí s okresom Cheb, na východe s okresom Karlovy Vary. Rozlohou 754 km
2
 je 

sokolovský okres tretím najmenším okresom v Karlovarskom kraji, zaujíma 22,75 % jeho 

celkovej rozlohy. Povrch okresu je prevaţne kopcovitý. Severnú časť okresu prestupuje masív 

Krušných hor od jeho západného okraju vybieha smerom k rieke Ohři úzky horský výbeţok, 
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tvoriaci stenu medzi Sokolovskou a Chebskou panvou. Na juhu sa rozkladajú pahorkatiny 

Slavkovského lesa. Najvyšším bodom okresu je vrch Špičák s nadmorskou výškou 991 m u 

Stříbrné v Krušných horách, v Slavkovskom lese Rozhledy (859 m n. m.) u Kostelní Břízy. 

Najniţší bod má nadmorskú výšku 375 m. 

Najväčším vodným tokom sokolovského okresu je rieka Ohře, do nej sa vlievajú všetky 

riečky a potoky pretekajúce územím okresu. Najväčší z prítokov je rieka Svatava, vlievajúca 

sa do Ohře na území okresného mesta. V okrese nie sú ţiadne významné vodné plochy, väčšie 

rybníky nájdeme iba na Chodovsku a u Krásna. Na väčšine územia okresu prevládajú 

pomerne drsné klimatické podmienky s nízkou priemernou ročnou teplotou vzduchu a krátkou 

dobou slnečného svitu. 

Územie okresu vţdy vynikalo svojim prírodným surovinovým bohatstvom. Uţ v stredoveku 

boli vyuţívané početné loţiská vzácnych a úţitkových rúd, ktoré sa nachádzali v oboch 

horských pásmach. V minulosti sa jednalo prevaţne o cínové rudy. V súčasnosti má 

rozhodujúci význam ťaţba hnedého uhlia v Sokolovskej panve, ktorá radí okres medzi 

popredné priemyselné centrá. 

Pôdny fond okresu je nesúvislý, vzhľadom k členitému a zloţitému terénu, vysokému 

zastúpeniu lúk a pastvín a ostatnej nepoľnohospodárskej pôdy. Reţim hospodárenia na pôde 

je ďalej prispôsobený zvláštnym poţiadavkám, vyplývajúcich zo značného podielu výmery 

prírodných rezervácií, ochranných pásiem zdrojov pitnej vody a minerálnej vody, oblastí 

zasiahnutých exhaláciami. 

V juţnej časti okresu leţí chránená krajinná oblasť Slavkovský les (bývalý vojenský priestor), 

ktorý stále nesie stopy vojenskej činnosti a nie je doposiaľ plne dobudovaný 

pre poľnohospodársku a lesnú činnosť. 

Celkovú vegetáciu poľnohospodárskych kultúr a lesných porastov silne narušuje rozsiahla 

ťaţobná činnosť a vplyv exhalátov z priemyselnej činnosti na Sokolovsku, ale aj 

zo severočeskej uhoľnej panvy. 

Sokolovský okres ako celok je okresom vysoko priemyselným. Z odvetvia priemyslu je 

najpočetnejšie zastúpený priemysel palív. Ďalej je na okrese rozšírený priemysel strojárenský, 

chemický, textilný a priemysel skla, keramiky a porcelánu. 
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Naproti tomu poľnohospodárstvo na Sokolovsku nemá podstatný význam. Vďaka rozsiahlej 

banskej činnosti nie je pôdny fond príliš vhodný k poľnohospodárskemu obrábaniu. 

Viac neţ polovicu výmery okresu zaujíma lesná pôda. Najviac zalesneným územím okresu je 

oblasť Krušnohoria a Slavkovského lesa. Obe sú pomerne veľmi riedko osídlené, i keď aj 

v nich sú významné podniky spracovateľského priemyslu a obe poskytujú rekreačné 

moţnosti. V lesných porastoch prevaţuje smrek, značné zastúpenie majú i listnaté stromy. 

Podiel nezamestnaných na obyvateľstve v okrese Sokolov dosiahol v roku 2014 celkom 9,89 

% a o zamestnanie sa uchádzalo 6 319 osôb. Tak sa tento okres dostal v tomto ukazovateli 

na 66. miesto (zo 77 okresov). Celoštátny podiel nezamestnaných na obyvateľstve činil 

k 31. 12. 2014 celkom 7,46 %. 

Ţivotné prostredie okresu je najhoršie v kraji. Na jeho kvalitu negatívne pôsobí rozsiahla 

priemyselná činnosť, najmä ťaţba a následné spracovanie hnedého uhlia. Všetky škodlivé 

látky idúce do ovzduší, predovšetkým pri prekračovaní najvyššie prípustných koncentrácií, 

výrazne znehodnocujú ţivotné prostredie. Medzi základné sledované znečisťujúce látky, 

vznikajúce predovšetkým pri spaľovaní tuhých a kvapalných palív a vypustené do ovzdušia, 

patria tuhé látky (poletavý prach, popolček), oxid siričitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid 

uhoľnatý (CO) a uhľovodíky (CxHy). Banská činnosť má negatívny vplyv i na okolitú krajinu. 

Vyťaţené lokality nemoţno uviesť do pôvodného stavu ihneď po skončení banskej činnosti. 

Narušené ţivotné prostredie nie je ani príliš vhodné k rekreácii. Z toho plynie, ţe ani cestovný 

ruch nemá dôleţitú rolu v oblasti ekonomiky v sokolovskom okrese. Rekreácia bola 

sústredená len do oblastí Kraslic, Bublavy a Stříbrné, kde sú vhodné podmienky k zimným 

športom (ČSÚ, 2015). 

2.5.4 Okres Teplice 

Okres Teplice sa rozkladá v severozápadnej časti Českej republiky pri hraniciach so 

Spolkovou Republikou Nemecko. Na juhozápade susedí s okresom Most, na východe s Ústím 

nad Labem, na juhovýchode s okresom Litoměřice a na juhozápade malou časťou s okresom 

Louny. 

Rozloha teplického okresu činí 469 km
2
, čím sa radí svojou veľkosťou medzi siedmymi 

okresmi Ústeckého kraje na 5. miesto. Okres Teplice zaujíma necelých 8 % celkové rozlohy 

kraja. Územie okresu je veľmi členité a  je z jednej štvrtiny pokryté Krušnými horami 

s priemernou výškou 570 m n.m. s najvyšším bodom Pramenáč (909 m n.m.). 
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Na juhovýchodnej strane zabieha do okresu časť Českého středohoří s najvyšším vrchom 

Pařez (733 m n.m.). Stredná výška tejto hornatej časti činí zhruba 450 m n.m. Priemerná 

nadmoská výška níţin, ktorá pokrýva zhruba polovicu rozlohy okresu sa pohybuje okolo 

200 m n.m. Jediným väčším vodným tokom pretekajúcim severovýchodným smerom cez 

mesto Bílinu k obci Ţalany je rieka Bílina s celkovým povodím 20,5 km dlhým. U Malhostic, 

kde je taktieţ najniţší bod okresu, 162 m n.m., vteká do ústeckého okresu. Jej najväčšími 

prítokmi sú Mikulovský potok, Syčivka, Bouřlivec a Košťanský potok. 

Z ďalších vodných plôch v okrese sú najvýznamnejšie štyri umelo vytvorené nádrţe, a to vo 

Všechlapech, Modlanech a v bývalých baniach Kateřina a Barbora. Najväčší z nich je nádrţ 

vybudovaná vo Všechlapech v rozsahu asi 1 km dĺţky a 300 m šírky. 

Klimatické podmienky okresu sú značne ovplyvňované vertikálnou členitosťou územia celého 

Podkrušnohoří. Priemerná ročná teplota v okrese sa pohybuje medzi 6 – 7 °C. Daţďový tieň, 

ktorý zasahuje údolnú oblasť okresu je príčinou nízkych zráţok, ktoré sa pohybujú okolo 

600 mm ročne. 

Z celkovej rozlohy teplického okresu 469 km
2
, zaujíma poľnohospodárska pôda pribliţne 

161 km
2
 a nepoľnohospodárska pôda 308 km

2
. Poľnohospodárska pôda je ďalej rozčlenená na 

ornú pôdu (51,7 %), trvalé trávnaté porasty (39,0 %) a záhrady (5,7 %). 

Z nepoľnohospodárskej pôdy zaujíma lesná pôda 46,6 %. 

Teplickým okresom prechádzajú dôleţité ţelezničné a cestné dopravné tepny. Väčšina 

ţelezničných tratí bola v okrese vybudovaná úţ v minulom storočí. V dôsledku skoršej 

povrchovej ťaţby uhlia dochádzalo k ich častému prekladaniu. Najdôleţitejšími sú ţelezničné 

trate vedúce z Chomutova cez Most a Teplice do Ústí nad Labem. V cestnej doprave má 

prvoradú úlohu medzinárodná trasa E 55, ktorá vedie zo SRN cez Cínovec, Dubí, Teplice 

a okres opúšťa asi 2,5 km za obcou Bořislav. 

Okres Teplice je bohatý na historické a kultúrne pamiatky. Medzi najstaršie sa radia objekty 

v oblasti miest Teplice, Duchcov, Bílina a Dubí. K najnavštevovanejším patrí Duchcovský 

zámok, postavený okolo roku 1570 a je známy pôsobnosťou G. Casanova. Teplice sú známe 

ako významné svetoznáme kúpele, ich vznik sa traduje do roku 762. Liečivé pramene sa 

preslávili ďaleko za hranicami. Liečia sa tu ochorenia pohybového a obehového ústrojenstva. 

V dnešnej dobe sú kúpele najviac navštevované pacientmi z Arabských zemí. 

Horská oblasť okresu je vyuţívaná pre krátkodobú rekreáciu obyvateľstva. Najmä v zime sú 

horské svahy Krušných hôr vyuţívané pre zimné športy, a to športovci i zo vzdialených miest 

z vnútrozemia, ale aj z cudziny. 
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Okres je v súčasnej dobe rozdelený na 34 obcí, z nich 8 má štatút mesta. Obce majú 114 častí 

a ďalej sú rozdelené na 225 základných sídelných jednotiek. Ku dňu sčítania bolo v okrese 

k trvalému pobytu prihlásených 126 098 osôb. 

Vplyvom transformačného procesu, začatého v roku 1991, došlo 

v oblasti hospodárstva k značným zmenám. Niekoľko významných priemyselných podnikov 

bolo zatvorených a niektoré štátne podniky boli rozpredané a v rade ďalších bola ukončená 

činnosť. V okrese sa začala zvyšovať nezamestnanosť, ktorá na konci roku 2001 dosiahla 

16,57 % a stále sa zvyšuje (ČSÚ, 2012). 

2.6 Povrchové uhoľné bane 

Početné archeologické nálezy hovoria o fakte, ţe uhlie bolo vyuţívané ako zdroj 

energie uţ pravekým človekom. Čo sa týka masívnej cieľavedomej ťaţby, tá je omnoho 

mladšieho dáta a je spojená predovšetkým s počiatkom priemyselnej revolúcie. Vôbec prvé 

ako také pokusy siahajú do 17. storočia a boli prevádzané v Anglicku. Od počiatku širšieho 

vyuţitia uhlia ubehlo teda uţ niekoľko storočí a uhlie sa za tú dobu stalo nenahraditeľným 

zdrojom energie.  Podľa Svetovej uholnej asociácie (World Coal Association) pokrýva uhlie 

pribliţne 30 % svetových energetických potrieb. V oblasti výroby elektriny hovoria štatistky 

pribliţne o 40 % podiele uhlia vo vyuţívaných palivách. Uhlie je nenahraditeľným zdrojom 

energie taktieţ v oceliarskom priemysle, kedy je vyuţívané ako zdroj energie u takmer 70 % 

produkcie ocele. Svetová uholná asociácia ďalej uvádza, ţe v roku 2013 bola svetová 

produkcia uhlia 7 822,8 Mt (milión ton). Pre porovnanie, ročná ťaţba hnedého uhlia v Českej 

republike bola v minulom roku 38,2 Mt (Budín, 2015).  

Povrchová ťaţba, ťaţba rudy, odizolovanie a skládkovanie nadloţia, spôsobuje 

zmeny na pôdnom kryte a vo vyuţití pôdy v oblasti bane. Udrţateľná ťaţba vyţaduje neustále 

sledovanie týchto zmien na poukázanie dlhodobých vplyvov ťaţby na ţivotné prostredie a 

krajinného krytu a poskytuje základné bezpečnostné opatrenia. V tomto zmysle, digitálna 

obrazová klasifikácia ponúka mocný nástroj na získanie presných údajov, a teda zniţuje 

podstatne časovo náročné a nákladné merania v teréne (Demirel et al., 2010). 

2.6.1 Historický vývoj severočeských baní   

Ťaţba uhlia v teplickej oblasti začala uţ v 18. storočí a o niečo neskôr i na 

Chomutove. Od počiatku 20. storočia postupne vystriedala do tej doby dominujúca hlbinná 

ťaţba povrchová, ktorá po druhej svetovej vojne v celoplošných objemoch úplne preváţila. 

Dynamický rozvoj modernej veľkolomovej ťaţby nastal na počiatku 60. rokov na DNT 
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(Lom Nástup Tušimice) a v 70. rokoch taktieţ na DB (Lom Bílina). Severočeské bane 

vychádzajú zo storočného odkazu a tradícií baníctva, pričom naplno vyuţívajú všetky 

najmodernejšie poznatky vedy a rozvoja techniky. Zároveň medzi priority firemnej kultúry 

patrí ochrana a obnova ţivotného prostredia a spoločenská zodpovednosť. 

Severočeské bane sú najväčšou hnedouhoľnou ťaţobnou spoločnosťou v Českej republike. 

Vznikli 1.ledna v roku 1994 spojením dvoch geograficky oddelených ťaţobných lokalít – 

Lom Bílina (DB) pôsobiaci v teplickej oblasti hnedouhoľného revíru a Lom Nástup Tušimice 

(DNT) pôsobiaci na Chomutove. Ako najväčší tuzemský producent hnedého uhlia majú 

nezastupiteľné miesto a vďaka členstvu v Skupine ČEZ (od roku 2006) a kompletnej obnove 

ich hnedouhoľných elektrární, taktieţ dlhodobú perspektívu. Spoločnosť ČEZ je 

stopercentným vlastníkom Severočeských dolov (SD) (Severočeské doly a. s., 2015). 

2.6.2 Súčasný podiel banských plôch vo vybraných okresoch ČR 

Uhlie zo severočeskej hnedouhoľnej panvy je právom povaţovaný za najdôleţitejší, 

dlhodobo dostupný, konkurencieschopný tuzemský zdroj energie a významný hospodársky 

faktor. V uhoľných elektrárňach sa stále vyrába väčšina elektriny – viac neţ 50 %. 

Rozhodujúci podiel má pritom uhlie z ťaţobnej spoločnosti Severočeské doly (SD a.s.). Ich 

roční objemy odbytovej ťaţby dlhodobo presahujú 20 mil. t a odpovedajú 55% podielu na 

produkcii hnedého uhlia v Českej republike. Dva z nich - lom Bílina a lom Libouš 

prevádzkujú Severočeské doly a.s. Chomutov (Severočeské doly a. s., 2015). 

Lom Bílina 

Povrchový lom Bílina sa svojou hĺbkou cez 200 m (najniţší bod je prakticky na úrovni 

hladiny Baltského mora, hrana najvyššieho skrývkového rezu je na kóte 220 - 280 m.n.m.) je 

najhlbšou baňou v mosteckej panve. Dno bane Bílina je prakticky najniţším otvoreným 

miestom v ČR, kam je moţné dostať sa. Uhoľná sloj ťaţená na loţisku má mocnosť od 25 do 

35 m a priemerný obsah popola v bezvodom stave 26,9 %, obsah síry 1,03 % a výhrevnosť v 

pôvodnom stave 13,929MJ/kg. Z hľadiska stupňa preuhoľnenia sa jedná o hnedé uhlie v 

štádiu ortofázy na hranici prechodu k metafázy. Celkové vyťaţiteľné zásoby uhlia na loţisku 

činili k 31.12.2012 155 miliónov ton. Miestami bola najkvalitnejšia časť sloja znehodnotená 

historickou ťaţbou hlbinnými baňami. Nadloţie sloja o mocnosti aţ 200 m je tvorené z väčšej 

časti usadeninami tzv. bílinské delty patriace k vrstvám holešickým z menšej časti ílovými 

jazernými usadeninami libkovických vrstiev. Teleso bílinskej delty je povrchovým lomom 

Bílina odkrývané v priečnom smere. Z doterajšej dokumentácie je zrejmé, ţe je tvorené veľmi 
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zloţitým komplexom piesčitých deltových telies, vrstiev jazerných ílov a spleti piesčitých 

výplní riečnych korýt s lemami ílovitých nivných usadenín. Zloţitá geologická stavba prináša 

komplikácie pre ťaţbu v podobe výskytu zvodnených piesčitých telies, ťaţko dobývateľných 

telies pieskovcov a vrstiev ílovcov s výskytom pevných pelokarbonátových preplástkov. 

Ťaţba loţiska prebieha v smere východ - západ. Zo severu je loţisko obmedzené radou 

bezslojných pásiem, z juhu vychádzajúci sloj v okolí bílinského zlomu a západná hranica 

loţiska tvorí administratívne stanovená línia - hranica dobývacieho priestoru. 

Lom Libouš 

Povrchový lom Libouš je i po doťaţení tzv. odstavenej porubnej fronty v západnej časti 

dobývacieho priestoru Tušimice s celkovou dĺţkou porubnej fronty okolo 4 km, jedným z 

najrozsiahlejších povrchových baní v mosteckej panve. Uhoľná sloj ťaţená na loţisku 

Tušimice-Libouš má mocnosť od 25 do 35 m a priemerný obsah popola v bezvodom stave 

36,8 %, obsah síry 2,7 % a výhrevnosť v pôvodnom stave 10,40 MJ/kg. Z hľadiska stupňa 

preuhoľnenia sa jedná o hnedé uhlie v štádiu ortofázy. Stupeň preuhoľnenia je však niţší neţ 

na lome Bílina. Vyťaţiteľné zásoby uhlia na loţisku činili k 31.12.2012 230 miliónov ton. 

Celkové geologické zásoby sú však 461 mil. ton a pouţívaná technológia homogenizácie 

umoţňuje produkciu viac paliva neţ odpovedá mnoţstve vyťaţiteľných zásob. Ťaţené uhlie je 

vyuţívané k výrobe energetických palivových zmesí. Výraznými jalovými vrstvami 

(usadeninami ramien tzv. ţatecké delty) je sloj rozdelený na tri lávky (vrstvy). Nadloţie sloja 

o mocnosti aţ 120 m je tvorené prevaţne jazernými ílmi libkovických vrstiev. Ťaţba časti 

loţiska prebieha v smeru juh - sever, druhá časť  je ťaţená postupne k východu. Zo severu je 

loţisko obmedzené vychádzajúcim slojom na úpätí Krušných hor, zo západu vyťaţenými 

priestormi bývalého lomu Merkur a z východu a severovýchodu administratívnou hranicou 

dobývacieho priestoru. Geologická stavba nadloţia sloja je pomerne jednoduchá. Nadloţné 

íly je moţné rozčleniť na spodnú vrstvu ílov kaolinicko-ilitických, patriacich k vrstvám 

holešickým a vrchné so zvýšeným obsahom montmorillonitu patriace k vrstvám libkovickým. 

Komplikácie ťaţby prinášajú predovšetkým náročné geotechnické podmienky v oblasti 

vychádzajúceho sloja pod krušnohorským úpätím a miestny výskyt spevnených 

pelokarbonátových vrstvičiek (Severočeské doly a. s., 2016). 
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2.6.3 Ekologické škody ťaţby v povrchových uhoľných baniach – dopady na 

ţivotné prostredie 

V povrchovej ťaţbe uhlia sú vyhĺbené veľké objemy odpadu a presunuté z jedného 

miesta na druhé, ktoré predstavujú kontinuálne zmeny v topografii s časom. Veľké mnoţstvo 

horniny je odstránené a uloţené, kde sa následne vytvárajú obrovské diery a inde naopak zas 

obrovské hromady v krajine a zanechávajú "jazvy" na zemskom povrchu. Odstránenie vrchnej 

vrstvy zeminy, ako zásadný krok k prístupu a k odhaleniu skrývky horniny, má za následok 

posunutie ornice a poľnohospodárskej pôdy, zmeny biodiverzity v dôsledku odlesňovania, 

narušenie miestnych vodných zdrojov z dôvodu zmenšenia povodí a zničenia prameňa. 

Minimalizácia týchto stôp banskej činnosti a priblíţenie existujúcich ťaţobných postupov k 

udrţateľnej ťaţbe, sú kľúčovou hybnou silou smerom k banskému monitorovaniu krajiny 

(Demirel et al., 2010). 

2.6.4 Perspektíva 

Perspektíva oboch ťaţobných lokalít Severočeských baní je veľmi dobrá. 

V súvislosti so schválenou Štátnou energetickou politikou do roku 2040, ktorá predpokladá 

prednostné vyuţitie všetkých dostupných tuzemských energetických zdrojov pri aplikácii 

najlepších technológií a spôsobom maximálne šetrným k ţivotnému prostrediu, prijala vláda 

ČR na jeseň roku 2015 dlho očakávané ţiaduce rozhodnutie – korekciu limitu ťaţby na Lome 

Bílina. Na rozlohe necelých 6 km2, kde väčšinu pozemkov vlastnia Severočeské doly 

a postupu nebráni ţiadne ľudské sídla, sú uloţené vyťaţitelné zásoby v objemu 100 aţ 120 

mil. t vysoko výhrevného nízko sírnatého hnedého uhlia s širokým uplatnením od tepláreň cez 

moderné nízko emisné kotle ekologického lokálneho vykurovania aţ po veľké elektrárne, 

najmä potom pre nový ekologický zdroj o výkone 660 MW susednej Elektrárne Ledvice. 

Úprava limitu tak umoţní ťaţbu v bílinskej oblasti aţ do roku 2055. Nezanedbateľný prínos 

bude tento krok znamenať taktieţ pre sociálnu oblasť a verejné rozpočty. V súčasnej dobe 

pracuje v skupine SD okolo 4900 zamestnancov, a preto bude potrebné najmä kvôli 

prirodzenej generačnej obmene prijať uţ v období do roku 2024 zhruba tisíc nových 

zamestnancov. Ďalšie stovky ľudí potom nájdu uplatnenie v nadväzných prevádzkach. Uţ 

teraz v dostatočnom predstihu pred postupom dobývacieho priestoru DB smerom k obciam 

Braňany a Mariánské Radčice sú so zástupcami tunajších samospráv riešené opatrenia pre 

minimalizáciu rušivých dopadov ťaţby na ţivotné prostredie. Účinné ochranné steny a valy sa 

uţ plne osvedčili v susedstve mesta Ledvice.  

Perspektíva Severočeských dolov:  
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 2040 predpokladaný rok  ukončenia ťaţby hnedého uhlia v dobývacom priestore DNT 

 2055 predpokladaný rok ukončenia  ťaţby hnedého  uhlia v  dobývacím priestore   DB 

 100 – 120 mil. ton kvalitného nízkosírnatého uhlia predstavujú vyťaţiteľné zásoby 

v predpolí DB uvoľnené korekciou limitu ťaţby (Severočeské doly a. s., 2015). 

2.6.5 Spôsoby vyuţitia zdevastovaných území – rekultivácia 

Severné Čechy sú spojené najmä s ťaţbou hnedého uhlia povrchovým spôsobom. 

Ťaţba je významným zásahom do krajiny, vznikajú recentné útvary, najmä výsypky, ktoré sú 

príkladom extrémne suchých plôch bez rastlinstva a bez vyvinutej pôdy. Je to povrch bez 

vegetácie, fyzikálny substrát bez organických látok a edafónu. Náprava spočíva v prevádzaní 

technických a biologických rekultivácii po ukončení ťaţby. Rekultivácie by mali vyústiť v 

revitalizáciu a jej koncovou etapou – resocializáciou, ktorá spočíva v návrate človeka do 

obnovenej krajiny (Vráblíková, 2010). 

 

Povinnosť rekultivovať  

Z legislatívy ČR vyplýva povinnosť zrekultivovať územia zdevastované ťaţbou 

nerastných surovín, ale i po ukončení niektorých ďalších antropických činnostiach. Jedná sa 

najmä o zákon č. 334/1992 Zb., o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zákon č. 

44/1988 Zb., o ochrane a vyuţití nerastného bohatstva (banský zákon), v ktorých je určená 

povinnosť obnoviť územia po ťaţbe s cieľom navrátiť ich do pôvodného stavu. Zákon o 

ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu poţaduje poľnohospodársku pôdu čo najmenej 

narušovať. Po ukončení nepoľnohospodárskej činnosti sa musí neodkladne previesť taká 

terénna úprava, aby dotknuté územie bolo pripravené k rekultiváciám a spôsobilé k plneniu 

ďalších funkcií v krajine. Významným opatreniam je skrývka vrchnej kultúrnej vrstvy a 

zemín schopných zúrodnenie. Na spomenutý zákon nadväzuje vyhláška MŢP ČR č. 13/1994 

Zb., kde sú uvedené konkrétne podmienky pre prevádzanie rekultivácií. Ďalší legislatívnou 

normou je niekoľkokrát novelizovaný a doplňovaný zákon č. 44/1988 Zb., o ochrane a vyuţití 

nerastného bohatstva (banský zákon), ktorý mimo iné stanovuje ťaţobným firmám povinnosť 

sanácie dotknutého území vrátane rekultivácie a ukladá povinnosť vytvárať na sanácie a 

rekultivácie finančnú rezervu (Vráblíková, 2010).  

 

V úsilí o minimalizáciu a elimináciu vplyvov ťaţby na ţivotné prostredie vynakladá 

skupina Severočeské doly značné finančné čiastky, najmä na rekultiváciu zasiahnutých území 

a na investície do ekológie. Zároveň priebeţne kaţdý rok tvorí rezervu na zahladenie 
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následkov baníckej činnosti v priebehu a po ukončení ťaţby. V dlhodobej perspektíve vytvára 

nielen koncepčné a technologické, ale i finančné predpoklady pre to, aby do budúcna – po 

vyťaţení lokalít – vznikla nová krajina, a aby celé území, ktoré bolo dotknuté ťaţbou, 

odpovedalo zásadám pre udrţateľný rozvoj a potrebám regiónu s hospodárskym a kultúrnym 

vyuţitím. Projektová príprava na jednotlivé akcie je spracovávaná v súladu so Súhrnným 

plánom sanácií a rekultivácií, schváleným Plánom otvorenia, prípravy a dobývania. Stratégia 

rekultivačných plánov vychádza z cieľu odclonenia aktívnych ťaţobných a výsypkových 

priestorov od dotknutých miest a obcí prostredníctvom ochranných opatrení s tvorbou 

protihlukových valov, stien a lesných pásov, ktoré zniţujú negatívne prejavy banskej činnosti. 

V roku 2015 boli dokončené rekultivácie krajiny na ploche 132 ha a zahájené nové 

rekultivácie na ploche 68 ha (Severočeské doly a. s., 2015).  

 

Severočeské doly kladú zvláštny dôraz na ochranu ţivotného a pracovného 

prostredia. Rozsiahle rekultivované plochy na Tušimicku a Bílinsku vykazujú vysokú 

profesionálnu úroveň. Krok za krokom vzniká nová krajina, ktorá sa ekologicky i esteticky 

prepojuje s okolitým územím. Kvalitne prevedené rekultivácie sú hmatateľným dôkazom 

minimalizácie negatívnych vplyvov ťaţby a maximálnej snahy Severočeských dolov o čo 

najrýchlejšiu nápravu narušenej krajiny. Prevaţujú rekultivácie lesnícke, neprehliadnuteľné sú 

i plochy určené k poľnohospodárskemu vyuţitiu. Špecifickou formu predstavujú rekultivácie 

plôch pre ochranu prírody a pre rekreáciu. Úspešná je spolupráca s vedcami Českej 

zemědělskej univerzity, ktorá v predpolí postupu lomov i na uţ rekultivovaných plochách 

prevádzajú dlhodobý monitoring. Sleduje sa zdravotný stav novej vegetácie a biodiverzita 

nutná pre vyššiu druhovú pestrosť. Organizujú sa záchranné transfery obojţivelníkov 

i ohrozených a chránených druhov rastlín z miest plánovanej ťaţby do náhradného vhodného 

prostredia. Bilancia rekultivácií 2015 vykázala: 5336 ha dokončených rekultivácií (DNT 2382 

ha; DB 2954 ha) a 1 089 455 kusov sadeníc celkovo vysadených na rekultiváciách SD 

(Severočeské doly a. s., 2015). 
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Tabuľka č. 5: Stav Severočeských baní k 31.12.2015 (v ha) 

 

REKULTIVAČNÁ OBNOVA KRAJINY 

Neoddeliteľnou súčasťou našej baníckej činnosti sú rekultivácie. Rekultivácie 

prevádzame moderným spôsobom tak, aby sa rekultivované plochy organicky včleňovali do 

okolitej krajiny. Nielen obyvatelia nášho kraja, ale i návštevníci sú prekvapení, aké krásy u 

nás i v bezprostrednom okolí baní vidia a uznávajú, ţe sme naozaj „Krajom s lepšou 

vyhliadkou“. 

Proces sanácie a rekultivácie bude pokračovať ešte pribliţne 15 rokov po ukončení ťaţby, 

ktorá je v súčasnosti odhadovaná na Doloch Nástup Tušimice do roku 2035 a na Doloch 

Bílina do roku 2050. Spoločnosť Severočeské doly a. s. a ich predchodcovia prevádzajú 

rekultivácie uţ od roku 1950. Koncom roku 2015 bolo plne rekultivovaných takmer 54 km2 

pozemkov, na ďalších 20 km
2
 rekultivácia momentálne prebieha. V nasledujúcich rokoch 

bude spoločnosť rekultivovať pribliţne 58 km
2
 pozemkov (Severočeské doly a. s., 2015). 

Tabuľka č. 6: Výhľad rozšírenia zrekultivovaných plôch do roku 2050 

Rekultivácia – vyhliadka do roku 2050 [km
2
] 

Plochy [km
2
] % 

poľnohospodárske 38,405 28,9% 

lesnícke 55,706 41,9% 

vodné 21,549 16,2% 

ostatné 17,156 12,9% 

Celkom 132,816 100% 
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3. RIEŠENÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY 
1. Mení sa vyuţitie pôdy v dôsledku ťaţby v okolí PUB z podkladov dostupných 

obrazových materiálov DPZ? 

2. Umoţňujú získané dáta zistiť zmeny  vo vyuţití pôdy na vybraných územiach? 

3. Ako sa od seba líšia jednotlivé vybrané oblasti z hľadiska vyhodnotenia ekologickej 

stability (KES) a zhlukovej analýzy prevedenej na dátach z projektu CORINE za roky 

1990, 2000, 2006 a 2012? 

4. Je moţné s vyuţitím druţicových snímok podrobnejšie identifikovať zmeny vo vyuţití 

pôdy (Land Cover Changes) vo vybraných oblastiach? 

5. Je moţné urobiť identifikáciu zmien pomocou metód riadenej klasifikácie s 

nasledujúcou kvantifikáciou a zaradením do základných skupín projektu CORINE? 

6. Prinášajú pouţité metódy porovnateľné výsledky v porovnaní s projektom CORINE? 
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4. MATERIÁL A METODIKA PRÁCE   

4.1 Zber dát 

Dáta z DPZ sú hybnou silou diplomovej práce a sú jedným z rozhodujúcich univerzálnych 

nástrojov pre sledovanie zmien v krajine. Pomocou nich máme moţnosť pozorovania 

prírodzenej krajiny i človekom ovplyvneného prostredia, ďalej umoţňuje sledovanie náhlych i 

pomalých zmien krajiny. Druţicové snímky nám umoţňujú sledovanie dynamiky krajiny vo 

veľkom priestorovom meradle, a to aj v oblastiach s náročným prístupom. 

 

Landsat 5 Thematic Mapper TM, Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper (ETM+) a 8 

Operational Land Imager (OLI)  druţicové snímky v podmienkach bez oblačnosti boli získané 

z z US Geological Survey. Tieto snímky boli zhotovené v rôznych mesiacoch počas celého 

roku, za obodbie 1986 – 2016. Landsat dáta boli premietnuté do Universal Transverse 

Mercator (UTM), zone 11 north NAD 1983 horizontal coordinate system. Program ENVI 

verzia 5.0 bola vyuţitá na aplikovanie analýzy rádiometrickej korekcie na všetky 

mnohočasové Landsat dáta pouţitím Landsat kontrolného nástroja pre atmosférickú korekciu. 

Tieto kontrolované snímky poskytujú lepšiu odrazivosť pre minimalizáciu klimatických 

vplyvov, ktoré by mohli teoreticky viesť ku nesprávnemu odhadu alebo  pridanému šumu. 

Malá časová heterogenita (menej ako tri mesiace) medzi Landsat dátovej sady nebude 

ovplyvňovať analýzu detekcie zmeny z dôvodu pomalého tempa rastu v ihličnanov. 

Všetky dáta boli poskytnuté vo vybranom formáte a následne spracovávané v programe 

ArcGIS 10.3 od firmy ESRI, kde bola vyuţitá univerzitná licencia. ArcGIS umoţňuje 

spracovávať dáta rastrové i vektorové, na obrazové spracovanie naskenovaných podkladov 

(orezanie, prípadná úprava rozlíšenia, farieb, atď.). Je nevyhnutná transformácia týchto 

rastrových podkladov do jednotného súradnicového systému. 

 

V DP sme vyuţívali najmä pre nás potrebné aplikácie, ako ArcMap, umoţňujúci tvorbu a 

editáciu priestorových dát, vykonávanie rôznych analýz a tieţ ich vizualizáciu, ArcCatalog, 

ktorý umoţňuje spracovanie dát alebo ich zmenu do iného formátu, ArcToolbox obsahuje 

všetky nástroje pre správu a vykonanie spracovania priestorových dát a ich analýzu a pod. 

Následne sa všetky snímky Landsat transformovali v aplikácii Geoprocessing programu 

ArcGIS. Táto časť je hlavným ťaţiskom celej DP, vyţadovala si najväčšiu pozornosť 

a zabrala najviac času pri spracovávaní dát.  
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Pre obrovské mnoţstvo dát ako primárne bolo nevyhnutné v programe ArcGIS z kaţdej 

Landsat snímky, kde bola nulová oblačnosť, aby sme sa následne vyhli skresľovaniu 

výsledkov, urobiť výrez, podľa hraníc kaţdého okresu pomocou funkcie Clip a následne 

uloţiť do nami vytvorenej geodatabázy. Základným formátom, ktorý program podporuje je 

vektorový Shapefile, a nami najviac vyuţívaný. Program umoţňuje k dátam pridať dáta 

popisné. V ArcGIS je moţnosť získať po zadaní súradnicového systému S-JTSK 

a poţadovaných jednotiek informácie o dĺţke jednotlivých línií a rozlohe polygónov. V tomto 

prípade sa jedná o prácu v atribútovej tabuľke jednotlivých vrstiev GIS, kde sa nachádzali  

najdôleţitejšie informácie (vygenerovanie rozlôh sledovaných kategórií v jednotlivých rokoch 

a určenie zmien land use). Jednotlivé vektorové dáta sú ukladané do stromovej štruktúry. 

Tieto dáta, získané z atribútových tabuliek, zvlášť za kaţdý okres som previedla do programu 

Excel, kde som si vytvorila tabuľky a následne som mohla robiť ďalšie výpočty. Nakoniec bol 

raster prevedený pomocou funkcie Raster to polygon do vektorovej podoby. Po získaní 

vektorových dát upravených do nami potrebnej podoby prevádzame kvalitatívne hodnotenie 

pomocou analýzy land use s vyuţitím databázy CORINE za rok 1990, 2000, 2006 a 2012.  

 

Určili som si kategorizáciu plôch, do ktorej bolo moţné presne začleniť všetky skúmané 

okresy, vo všetkých zvolených časových horizontoch. Terénny prieskum stavu land use bol v 

modelových okresoch prevedený väčšinou v jarných, letných a jesenných obdobiach. 

Zakreslené boli základné kategórie land use podľa tab. 2. V zakreslení do máp boli zvolené 

také farby pre jednotlivé kategórie land use, aby odpovedali farbám databázy CORINE. 

Zaradenie jednotlivých plôch do kategorizácie land use a taktieţ ich presné priestorové 

vymedzenie nie je často jednoduchou úlohou. Dôleţitým aspektom je taktieţ stanovenie 

najmenšej mapovej jednotky, ktorá odpovedá 1 pixel (30x30 m). 

 

Klasifikácia bola prevedená riadenou klasifikáciou v programu ArcMap, kde sa jednotlivé 

územia okresov začlenili do jednotlivých tried podľa CORINE Land Cover, a slúţi nám na 

objasnenie vývojového trendu ako sa v jednotlivých okresoch antropické ovplyvnenie 

zvyšuje, zniţuje alebo zostáva nemenné.  

 

Samotná klasifikácia satelitných snímok bola spojená s mnoţstvom problémov a bolo 

nevyhnutné vykonať úpravy pre jednotlivé snímky. Tento proces vyţaduje skúsenosti pri 

tvorbe trénovacích mnoţín, rýchly a výkonný počítač a časovo je veľmi náročná. Je nutné, uţ 
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na začiatku definovať vzorové oblasti pre jednotlivé krajinné jednotky, trénovacie mnoţiny. Z 

nich sa vytvára tzv. klasifikačný kľúč. Následne je moţné vykonať klasifikáciu. Voľba týchto 

trénovacích mnoţín je najdôleţitejšou časťou tejto klasifikácie a je nevyhnutné s ich 

definovaním mať určité skúsenosti, aby klasifikácia snímok bola vykonaná správne, 

vzhľadom k tomu, ţe kaţdá snímka je získaná z iného obdobia a môţu sa od seba navzájom 

odlišovať. 

 

Kaţdej triede bola priradená farba, ktorá bola vţdy pouţitá rovnako v kaţdom okrese. Na 

základe týchto tried môţeme sledovať pomerové zastúpenie - nárast a pokles jednotlivých 

klasifikačných tried vo vybraných okresoch Chomutov, Most, Sokolov a Teplice, v 

sledovaných obdobiach 1986-2016. Po kaţdej klasifikácii je nutná kontrola výsledku 

klasifikácie a zaradenia do jednotlivých tried s originálom snímku Landsat. 

 

V nadväznosti na CLC, na vyjadrenie úrovne ekologickej stability určitého územia bolo 

vytvorených viacero metodických nástrojov, z ktorých väčšina je zaloţená na výpočte KES. 

Podľa Löw et Míchal (2003) ku triedam CLC sú priradené hodnoty KES, z ktorých sme 

počítali ekologickú stabilitu daného okresu a slúţi nám na kvantitatívne hodnotenie 

vybraných okresov, v ktorých sa nachádzajú uhoľné bane. 

 

Na záver sumárne početné vyhodnotenie v podobe tabuliek a grafov, taktieţ ich mapová 

vizualizácia. Výsledné grafy v sebe obsahujú vysoký informačný potenciál. Výsledky sme 

vyhodnocovali pomocou zhlukovej analýzy, kde som vyuţila na vyhodnotenie metódu 

Complete Linkage a lineárnu regresiu. Výsledky sú prezentované pomocou tabuliek, grafov a 

máp umiestených v farebnej prílohe, kde vidíme vývojový trend land use: 1. bez zmeny 

vyuţitia, tzn. plochy, ktoré si zachovali rovnakú kategóriu vyuţitia po celú dobu sledovania a 

2. rozlohy plôch, ktoré prešli zmenou. U týchto plôch sú zrejmé konkrétne zmeny – z ktorej 

kategórie sa transformovala kategória v druhom sledovanom období.. Tabuľky 3, 4 a 5 

vyjadrujú výpočty konkrétnych zmien krajiny dosiahnuté pomocou GIS analýzy. 
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4.2 Spracovanie dát 

4.2.1  Geografické informačné systémy (ArcGIS) 

Geografický informačný systém (GIS) predstavuje moderný počítačový nástroj pre 

správu, vedenie, analýzu a prezentáciu polohovo viazaných (priestorových) informácií. 

Celková väčšina beţných databáz firiem a inštitúcií v sebe implicitne obsahuje moţnosť 

priestorovej (mapovej) lokalizácie. Táto moţnosť však z najrôznejších dôvodov zostáva často 

nevyuţitá pri práci s dátami pre potreby riadenia firmy, či pracovnej analýzy. Nájdenie 

vhodného spôsobu a prepojenia s geografickými dátami dáva kaţdej takejto databáze ďalší 

(priestorový) rozmer a býva často kľúčom (a často jediným moţným kľúčom) k nájdeniu 

nových vzťahov medzi informáciami, ktoré inak nemoţno postihnúť (GISAT s.r.o., 2016).  

4.2.2 Klasifikácia v DPZ 

Cieľom klasifikácie je priradiť kaţdú bunku v záujmovej oblasti do tried alebo 

kategórií. Príklady tried alebo kategórií zahŕňajú typ krajinného vyuţitia, lokality preferované 

medveďmi a lavínový potenciál. Poznáme dva typy klasifikácií: riadenú a neriadenú. 

V riadenej klasifikácii máme vzorkovanie prvkov. Napríklad, vieme, ţe keď je ihličnatý les 

v severozápadnom regióne našej záujmovej oblasti, tak ho identifikujeme pomocou  zaslania 

tohto vzorkovacieho prvku na mape s polygónom (alebo s viacnásobnými polygónmi). Ďalší 

polygón je vytvorený vykonať pšeničné pole, ďalší pre mestskú zástavbu a ďalší pre vodu. 

Pokračujeme týmto spôsobom, kým nemáme dostatok vzoriek na reprezentovanie tried 

a všetky triedy v našich dátach sú identifikované. Kaţdé zoskupenie prvkov je posúdené 

triedou a polygón, ktorý obsahuje triedu je trénovacia vzorka. Keď máme identifikované naše 

trénovacie vzorky, viacnásobné štatistiky sú počítané na nich zaloţiť vzťah v rámci a medzi 

triedami. Štatistiky sú uloţené v príznačnom súbore.  

V neriadenej klasifikácii nevieme, ktoré prvky sú v skutočnosti na nejakých špecifických 

lokalitách, ale chceme zhromaţdiť kaţdú z lokalít do jedného špecifického počtu skupín alebo 

zhlukov. Keď determinujeme, do ktorej triedy alebo zhluku kaţdá lokalita budú priradená je 

závislosť na mnohonásobných štatistikách, ktoré sú počítané na vstupných skupinách. Kaţdý 

zhluk je štatisticky oddelený z ďalších zhlukov, zaloţených na hodnotách pre kaţdú skupinu 

kaţdej bunky v rámci zhlukov. Štatistiky zriaďujúce zhlukový popis sú uloţené v príznačnom 

súbore (ArcGIS, 2016). 
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4.2.3 Zhluková analýza (Cluster Analysis) 

Identifikuje skupiny osôb alebo objektov, ktoré sú si navzájom podobné, ale líšia sa 

od jednotlivcov v iných skupinách, môţe byť intelektuálne uspokojujúca, zisková alebo 

niekedy oboje (Norusis, 2010). 

Zhlukovú analýzu môţeme vo všeobecnosti definovať ako všeobecný logický 

postup, formulovaný ako procedúra, pomocou ktorej sa zlučujú objekty do skupín - zhlukov, 

a to na základe ich podobnosti a rozdielnosti. Zhluk teda predstavuje skupinu objektov, ktoré 

sú si podobné v rámci zhluku a nepodobné s objektmi z iných zhlukov. Metódy zhlukovej 

analýzy sú väčšinou klasifikované podľa cieľov ku ktorým smerujú, a teda nie sú 

klasifikované podľa matematických prostriedkov, ktoré pouţívajú. Zhluková analýza 

predstavuje dôleţitý nástroj pre riešenie klasifikačných problémov. Cieľom zhlukovej analýzy 

je zaradiť vstupné objekty do jednotlivých skupín tak, ţe podobnosť medzi objektmi v rámci 

skupiny je veľmi veľká, na druhej strane je však podobnosť medzi objektmi rôznych skupín 

veľmi malá. Výsledkom tejto analýzy je aj odhalenie štruktúry vo vstupných dátach, ktorá nie 

je zrejmá zo samotných vstupných údajov – ide teda o prostriedok získavania znalostí. 

Pre realizáciu zhlukovej analýzy sa vyuţívajú dva základné prístupy: hierarchická 

a nehierarchická zhluková analýza. Hierarchická analýza poskytuje hierarchickú štruktúru 

zhlukovaných objektov, ktorú nehierachická neposkytuje. Avšak napr. aglomeratívny 

algoritmus hierarchickej zhlukovej analýzy má na rozdiel od nehierachickému algoritmu k-

means väčšiu časovú zloţitosť, čo je vo všeobecnosti známe, ţe nehierarchické algoritmy 

majú väčšinou menšiu časovú zloţitosť ako hierarchické. 

 Hierarchické aglomeratívne zhlukovanie predstavuje prístup zdola nahor. Pri tomto prístupe 

sú teda jednotlivé zhluky iteratívne spájané do väčších celkov. Na začiatku máme mnoţinu 

obsahujúcu N objektov (prvkov) a  maticu vzdialeností týchto objektov. Môţe byť 

realizovaný viacerými spôsobmi – Complete linkage zhlukovanie – vzdialenosť medzi jedným 

a druhým zhlukom sa rovná najväčšej vzdialenosti medzi objektmi jedného a druhého zhluku 

(Kriška, 2016). 

4.2.4 Riadená klasifikácia 

Obrazová klasifikácia je zloţitý proces, ktorý môţe byť ovplyvnený mnohými 

faktormi. Dôraz je kladený na sumarizáciu hlavných pokročilých klasifikačných prístupov a 

metód pouţívaných pre zlepšenie presnosti klasifikácie. Okrem toho sú diskutované niektoré 

dôleţité otázky, ktoré ovplyvňujú výkon klasifikácie. V tomto prehľade literatúry sa 

naznačuje, ţe navrhnutie vhodného postupu spracovania obrazu je nevyhnutným 
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predpokladom pre úspešnú klasifikáciu diaľkovo snímaných dát do tematickej mapy. 

Efektívne vyuţitie rôznych funkcií diaľkovo snímaných dát a výber vhodnej metódy 

klasifikácie sú zvlášť významné pre zlepšenie presnosti klasifikácie. 

Pri riadenej klasifikácii sú triedy pôdneho krytu definované. Dostatočné referenčné dáta sú 

k dispozícii a vyuţívajú sa ako trénovacia vzorka. Označenia sú generované z cvičnej vzorky 

a potom sú pouţité na trénovanie klasifikátora pre klasifikáciu spektrálnych dát do tematickej 

mapy (Lu a Weng, 2007). 

Doplnkový prístup k odbornej znalostnej formalizácii je extrakcia znalostí z dát. 

Takýto prístup je vyuţívaný všetkými existujúcimi riadenými obrazovými klasifikačnými 

metódami, ktoré najprv vyţadujú fázu zaučovania s vymedzením a označením (pridelenie k 

triede) regiónov v snímku. Avšak, väčšina metód berie do úvahy len obrazové (pixelové) 

informácie, v rámci týchto regiónov rozdeľuje a charakterizuje rôzne triedy. Štrukturálne 

aspekty, t.j. informácie o usporiadaní v priestore sú v podstate brané do úvahy výpočtom 

štruktúrnych indexov v rámci rovnakých oblastí. Pokiaľ je nám známe, neexistuje ţiadny 

účinný nástroj, ktorý poskytuje všeobecné a účinné klasifikačné pravidlá vyuţívajúci 

štruktúrne znalosti na vyššej sémantickej úrovni, najmä na úrovni objektu v rámci objektovo 

orientovanej obrazovej analýzy, kedy tieto poznatky sú robustnejšie a výraznejšie, neţ na 

úrovni pixelu (Bayoudh et al., 2015). 
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5. VÝSLEDKY 
Zmeny vo vyuţití pôdy odráţajú rôzne fázy socio-ekonomického vývoja, politickej 

situácie, rovnako ako environmentálnych zmien. Politická a ekonomická transformácia 

v postsocialistických krajinách strednej a východnej Európy podnietila intenzívne zmeny vo 

vyuţití zeme v období ostatných tridsiatich rokov. Na poukázanie týchto zmien sa vyuţívajú 

najmä nástroje diaľkového prieskumu Zeme v spojení s projektom CORINE Land Cover, 

ktorých jednotná metodika klasifikácie umoţňuje časové a priestorové hodnotenie krajinných 

zmien a ich porovnanie na úrovni štátov a regiónov. Osobitne treba spomenúť dopady ťaţby 

nerastných surovín na poľnohospodársku krajinu, ktorá má podstatný vplyv v okresoch, kde 

sa ťaţba vykonáva. 

5.1 Vývoj land use na základe snímok Landsat v rokoch 1986 – 2016 na nami 

sledovaných územiach (okres Chomutov, Most, Sokolov a Teplice) 

 

Graf 1. Vývojový trend nárastu a poklesu rozlohy jednotlivých základných kategórií CLC 

v okrese Chomutov 

 

1xx –zahrňuje všetky umelé povrchy kat. CLC, ktoré sa v okrese Chomutov nachádzajú, tzn.  

č. 112, 121, 122, 141 a 142  

131 – ťaţba nerastných surovín 

132 – skládky a smetiská 
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2xx - zahrňuje všetky poľnohospodárske areály kat. CLC, ktoré sa v okrese Chomutov 

nachádzajú, tzn. č. 211, 222, 231, 242 a 243 

3xx - zahrňuje všetky lesné a poloprírodné areály kat. CLC, ktoré sa v okrese Chomutov 

nachádzajú, s výnimkou č. 312, tzn. č. 311, 313, 321 a 324 

312 – ihličnaté lesy 

4xx - zahrňuje všetky zamokrené areály kat. CLC, ktoré sa v okrese Chomutov nachádzajú, 

tzn. č. 411 a 412 

5xx - zahrňuje všetky vody kat. CLC, ktoré sa v okrese Chomutov nachádzajú, tzn. č. 512 

 

Vysvetlivky ku číslam jednotlivých tried CLC sa nachádzajú v tabuľke č. 2 na str. 25 

 

Z podkladov dostupných obrazových materiálov DPZ s vyuţitím klasifikácie CLC sme zistili, 

ţe v okrese Chomutov sa mení vyuţitie pôdy. V období rokov 1986–2016 došlo k výrazným 

zmenám vyuţitia krajiny, a tým aj k zmenám krajinnej štruktúry v dôsledku ťaţby v okolí 

PUB v kat. č. 131. V kat. č. 132  táto zmena nie je aţ tak výrazná. Zmeny sa dotýkajú najmä 4 

skupín (1xx, 2xx, 3xx a 312). Najväčšia dynamika zmien je v lesných a poloprírodných 

areáloch, vrátane ihličnatých lesov, kde sú zmeny najvýraznejšie, a taktieţ došlo k nárastu 

rozlohy umelých areálov (zastavaných území). 

 

Graf 2. Vývojový trend nárastu a poklesu rozlohy jednotlivých základných kategórií CLC 

v okrese Most 
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1xx –zahrňuje všetky umelé povrchy kat. CLC, ktoré sa v okrese Most nachádzajú, tzn.  č. 

112, 121, 122, 141 a 142  

131 – ťaţba nerastných surovín 

132 – skládky a smetiská 

2xx - zahrňuje všetky poľnohospodárske areály kat. CLC, ktoré sa v okrese Most nachádzajú, 

tzn. č. 211, 221, 222, 231, 242 a 243 

3xx - zahrňuje všetky lesné a poloprírodné areály kat. CLC, ktoré sa v okrese Most 

nachádzajú, s výnimkou č. 312, tzn. 311, 313, 321 a 324 

312 – ihličnaté lesy 

5xx - zahrňuje všetky vody kat. CLC, ktoré sa v okrese Most nachádzajú, tzn. č. 512 

 

Vysvetlivky ku číslam jednotlivých tried CLC sa nachádzajú v tabuľke č. 2 na str. 25 

 

V období rokov 1986–2016 došlo k výrazným zmenám vyuţitia krajiny aj v okrese Most, keď 

hlavný trend v sledovanom období je pokles rozlohy poľnohospodárskych areálov a naopak 

nárast lesných a poloprírodných plôch. Taktieţ výraznú dynamiku zmien rozlohy môţeme 

vidieť v kat. č. 1xx a  131. V kat. č. 132 táto zmena nie je aţ tak výrazná.  

 

Graf 3. Vývojový trend nárastu a poklesu rozlohy jednotlivých základných kategórií CLC 

v okrese Sokolov 

 

1xx –zahrňuje všetky umelé povrchy kat. CLC, ktoré sa v okrese Sokolov nachádzajú, 

s výnimkou tried 131 a 132, tzn.  č. 112 a 121  

131 – ťaţba nerastných surovín 
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132 – skládky a smetiská 

2xx - zahrňuje všetky poľnohospodárske areály kat. CLC, ktoré sa v okrese Sokolov 

nachádzajú, tzn. č. 211, 231, 242 a 243 

3xx - zahrňuje všetky lesné a poloprírodné areály kat. CLC, ktoré sa v okrese Sokolov 

nachádzajú, s výnimkou č. 312, tzn. 311, 313, 321 a 324 

312 – ihličnaté lesy 

4xx - zahrňuje všetky zamokrené areály kat. CLC, ktoré sa v okrese Sokolov nachádzajú, tzn. 

č. 412 

5xx - zahrňuje všetky vody kat. CLC, ktoré sa v okrese Sokolov nachádzajú, tzn. č. 512 

 

Vysvetlivky ku číslam jednotlivých tried CLC sa nachádzajú v tabuľke č. 2 na str. 25 

 

V okrese Sokolov sa zmeny týkajú najmä 5 skupín (131, 132, 2xx, 3xx a 312). Hlavný trend v 

sledovanom období je podobný ako v okrese Most, pokles rozlohy poľnohospodárskych 

areálov a naopak nárast lesných a poloprírodných plôch. V kat. č. 131 sú zmeny spôsobené 

najmä v dôsledku ťaţby v okolí PUB. Na druhej strane dynamika zmien v kat. č. 132 je 

spôsobená mnoţstvom rekultivácií, ktoré prebiehajú v okolí PUB v tomto okrese. 

 

Graf 4. Vývojový trend nárastu a poklesu rozlohy jednotlivých základných kategórií CLC 

v okrese Teplice 

 

1xx –zahrňuje všetky umelé povrchy kat. CLC, ktoré sa v okrese Teplice nachádzajú, tzn.  č. 

112, 121, 122 a 141  

131 – ťaţba nerastných surovín 
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132 – skládky a smetiská 

2xx - zahrňuje všetky poľnohospodárske areály kat. CLC, ktoré sa v okrese Teplice 

nachádzajú, tzn. č. 211, 222, 231, 242 a 243 

3xx - zahrňuje všetky lesné a poloprírodné areály kat. CLC, ktoré sa v okrese Teplice 

nachádzajú, s výnimkou č. 312, tzn. 311, 313 a 324 

312 – ihličnaté lesy 

5xx - zahrňuje všetky vody kat. CLC, ktoré sa v okrese Teplice nachádzajú, tzn. č. 512 

 

Vysvetlivky ku číslam jednotlivých tried CLC sa nachádzajú v tabuľke č. 2 na str. 25 

 

Okres Teplice sa vyznačuje zmenou týkajúcou sa najmä 3 skupín (1xx, 131, 312). Najväčšia 

dynamika zmien je v umelých areáloch a v ihličnatých lesoch, kde sú zmeny najvýraznejšie. 

V kat. č. 132  táto zmena nie je aţ tak výrazná. 

5.2 Podiel jednotlivých základných kategórií CLC za rok 1990, 2000, 2006 

a 2012 

 

Graf 5. CORINE Land Cover za r. 1990, 2000, 2006 a 2012 - okres Chomutov 

V porovnaní s vytvorenou vrstvou pôdneho krytu CLC môţeme vidieť podrobnejšie zmeny, 

a to nárast v rozlohe kat. č. 131, ktorý je spojený s intenzívnou ťaţbou hnedého uhlia, 

a naopak pokles v kat. č. 132, z ktorého vyplýva, ţe sa zniţujú ekologické záťaţe v tomto 

okrese. 

Vysvetlivky ku číslam kategórií sú v grafe 1 na str. 61 a v tabuľke č. 2 na str. 25. 
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Graf 6. CORINE Land Cover za r. 1990, 2000, 2006 a 2012 - okres Most 

Okres Most sa vyznačuje zmenou hlavne v kat. č. 132, kde nastal výrazný pokles rozlohy, 

o viac ako polovicu tej pôvodnej. Naopak v kat. č. 131 je viditeľný nárast. 

Vysvetlivky ku číslam kategórií sú v grafe 2 na str. 62 a v tabuľke č. 2 na str. 25. 

 

Graf 7. CORINE Land Cover za r. 1990, 2000, 2006 a 2012 - okres Sokolov 

V okrese Sokolov môţeme vidieť, ţe v kat. č. 131 a 132 výrazné zmeny nenastali, aj keď 

môţeme povedať, ţe trend je mierne klesajúci. 
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Vysvetlivky ku číslam kategórií sú v grafe 3 na str. 63 a v tabuľke č. 2 na str. 25 

 

Graf 8. CORINE Land Cover za r. 1990, 2000, 2006 a 2012 - okres Teplice 

Okres Teplice sa vyznačuje s výrazne klesajúcim trendom kat. č. 132 a s mierne stúpajúcim 

trendom v kat. č. 131. 

Vysvetlivky ku číslam kategórií sú v grafe 4 na str. 64 a v tabuľke č. 2 na str. 25. 

5.3 Hodnoty KES 

 

Tabuľka č. 7: Hodnoty KES podľa CLC r. 1990, 2000, 2006 a 2012 

Okres Rozloha 

[m2] 
Hodnota KES 

CLC 1990 

Hodnota KES 

CLC 2000 

Hodnota KES 

CLC 2006 

Hodnota KES 

CLC 2012 

Chomutov 1 041 237 2,95 3,04 3,04 3,02 

Most 516 934 2,88 3,00 3,07 3,06 

Sokolov 838 032 2,86 2,93 2,91 2,95 

Teplice 520 853 2,97 3,03 3,08 3,08 

 

Na vyjadrenie úrovne ekologickej stability jednotlivo pre kaţdý okres sme pouţili hodnotu 

KES. Ako môţeme vidieť KES sa pohybuje okolo hodnoty „3“ pre kaţdý okres, tzn. strednú 

ekologickú stabilitu, a aj napriek tomu, ţe sú to územia, kde sa nachádzajú rozsiahle plochy 

PUB, sú to územia so stále prevaţujúcimi prírodnými zloţkami. 
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5.4 Vyhodnotenie zhlukovej analýzy pomocou snímok z druţíc Landsat na 

základe zastúpenia jednotlivých kategórií CLC   

 

Graf 9. Dendogram zhlukovej analýzy na základe snímok druţice Landsat 1986 – 2016 – 

okres Chomutov 

Pomocou zhlukovej analýzy sa snímky Landsat z celého obdobia (1986-2016) zaradili do 

jednotlivých skupín. Platí, ţe ak je vzdialenosť veľmi malá (Linkage Distance), tzn. ţe 

podobnosť medzi snímkami Landsat v rámci skupiny je veľmi veľká, a zas naopak, čím je 

vzdialenosť väčšia, tým podobnosť medzi snímkami rôznych skupín je veľmi malá. Najviac 

k sebe podobné sú snímky vyhotovené z rovnakých mesiacov alebo aspoň k sebe veľmi 

blízke. Z uvedeného vyplýva, ţe veľmi záleţí kedy sú snímky zhotovené. 

Rovnaký princíp platí aj v grafe 10, 11 a 12. 
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Graf 10. Dendogram zhlukovej analýzy na základe snímok druţice Landsat 1986 – 2016 – 

okres Most 

 

Graf 11. Dendogram zhlukovej analýzy na základe snímok druţice Landsat 1986 – 2016 – 

okres Sokolov 
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Graf 12. Dendogram zhlukovej analýzy na základe snímok druţice Landsat 1986 – 2016 – 

okres Teplice 
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5.5 Vyhodnotenie zhlukovej analýzy na základe CLC r. 1990, 2000, 2006 a 2012 

v severočeskom kraji  

 
Graf 13. Dendogram zhlukovej analýzy na základe CLC r. 1990 v severočeskom kraji pre 

porovnanie s okresmi, v ktorých sa uhoľné bane nenachádzajú 

Pomocou zhlukovej analýzy sa jednotlivé okresy zo severočeského kraja na základe CLC za r. 

1990 zaradili do jednotlivých skupín. Platí, ţe ak je vzdialenosť veľmi malá (Linkage 

Distance), tzn. ţe podobnosť medzi jednotlivými okresmi v rámci skupiny je veľmi veľká, 

a zas naopak, čím je vzdialenosť väčšia, tým podobnosť medzi okresmi rôznych skupín je 

veľmi malá. Z uvedeného vyplýva, ţe podobnosť okresov z hľadiska CLC r. 1990 nezáleţí na 

tom, či sa v danom okrese PUB vyskytujú alebo nie. 

Rovnaký princíp platí aj v grafe 14, 15 a 16. 
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Graf 14. Dendogram zhlukovej analýzy na základe CLC r. 2000 v severočeskom kraji pre 

porovnanie s okresmi, v ktorých sa uhoľné bane nenachádzajú 

Na dendograme môţeme vidieť, ţe podobnosť okresov na základe CLC r. 2000 je väčšia neţ 

CLC 1990. Táto podobnosť z hľadiska PUB je najviac viditeľná na okresoch Teplice a Most. 
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Graf 15. Dendogram zhlukovej analýzy na základe CLC r. 2006 v severočeskom kraji pre 

porovnanie s okresmi, v ktorých sa uhoľné bane nenachádzajú 

Podobnosť na základe CLC r. 2006 je v princípe veľmi podobná ako v CLC 2000, kde opäť 

z hľadiska zastúpenia jednotlivých kat. CLC  si je okres Teplice a Most veľmi podobný. 

 

Graf 16. Dendogram zhlukovej analýzy na základe CLC r. 2012 v severočeskom kraji pre 

porovnanie s okresmi, v ktorých sa uhoľné bane nenachádzajú 

Na základe CLC 2012 môţeme vidieť, ţe podobnosť okresov, v ktorých sa nachádzajú PUB 

je najväčšia neţ v predchádzajúcich troch, z hľadiska zastúpenia jednotlivých kat. CLC. Na 

základe podobnosti sú tu okresy Chomutov, Most a Teplice zlúčené v jednej skupine. Okres 

Sokolov môţu v tomto prípade ovplyvňovať početné prebiehajúce výsypky, a tak značne 

meniť štruktúru krajiny v tomto okrese. 
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5.6 Výsledky land use vo vybraných 2 triedach (č. 131 – ťaţba nerastných 

surovín a 132 – skládky a smetiská) 

 

Graf 17.  Vývojový trend land use triedy č. 131 CLC – ťaţba nerastných surovín vo všetkých 

4 okresoch od roku 1986 – 2016  

Na grafe vidíme vývojový trend pre kat. č. 131. Z regresnej priamky je zrejmé, ţe tento trend 

je klesajúci.  

 

Graf 18.  Vývojový trend land use triedy č. 132 CLC – skládky a smetiská vo všetkých 4 

okresoch od roku 1986 – 2016  

Na grafe vidíme vývojový trend pre kat. č. 132. Z regresnej priamky je zrejmé, ţe tento trend 

je v okrese Chomutov, Most a Teplice mierne klesajúci a v okrese Sokolov klesajúci.  
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6. DISKUSIA 
Ľudská spoločnosť spôsobuje stále väčší tlak na krajinu a jej vyuţitie. Za posledných 

tridsať rokov sa výrazne zvýšili poţiadavky a nároky ľudstva a tento trend stále pokračuje. So 

zvyšujúcim tlakom spoločnosti sa priamo úmerne odvíjajú neustále dopady na ţivotné 

prostredie. Túto zmenu môţeme vidieť predovšetkým na miestach výrazne ovplyvnených 

antropickými činnosťami, napr. v oblastiach, kde firmy ťaţia a vyuţívajú prírodné zdroje vo 

veľkom meradle pre vlastný a ekonomický blahobyt, a tým výrazne premieňajú povrch 

krajiny. Na hodnotenie zmien land use sa stal veľmi účinným nástrojom DPZ. Vďaka nemu 

sa v posledných niekoľko desiatkach rokoch začali intenzívne vyuţívať snímky druţíc 

Landsat.  

Podľa Demirel et al. (2010) dáta z diaľkového prieskumu Zeme boli široko 

pouţívané v banskom priemysle pre geologický prieskum a modelovanie, a na účely 

monitorovania ţivotného prostredia po celé desaťročia.  

Podľa spoločnosti GISAT, s.r.o. (2016) druţicové snímky sa v poslednom desaťročí 

stali jedným z najčastejšie vyuţívaných zdrojov geografickej informácie v mnohých odboroch 

ľudskej činnosti. Bolo to umoţnené hlavne rýchlym technologickým vývojom v oblasti DPZ, 

vďaka ktorému sa tento odbor presunul z oblasti výskumnej a vojenskej do komerčnej sféry. 

 Na základe snímok druţíc Landsat 5, 7 a 8 ( príloha č. 2, 7, 12 a 17) vrátane 

aktuálne poslednej zhotovenej snímky Landsat 8 (príloha č. 3, 8, 13 a 18)  boli sledované 

zmeny vyuţitia plôch v závislosti zastúpenia tried CLC v rokoch 1986-2016, predovšetkým 

zmeny dvoch tried č. 131 – ťaţba nerastných surovín a č. 132 – skládky a smetiská, ktoré sú 

v súvislosti s PUB najdôleţitejšie. Keďţe PUB sa v ČR nachádzajú hlavne v severných 

Čechách, naša oblasť výskumu je rozdelená na štyri časti , a to okres Chomutov, Most, 

Sokolov a Teplice, kde tieto zmeny sú veľmi podobné, vzhľadom k tomu, ţe v kaţdom zo 

spomenutých okresov zaberajú veľkú plochu práve uhoľné bane. Vývoj zmien vo vyuţití 

pôdy zaradených do  kategórií CLC v okrese Chomutov, je teda jasne viditeľný (graf 1), kde 

môţeme vidieť nárast a pokles jednotlivých tried. Veľmi záleţí na ročnom období, kedy 

druţicové snímky boli zaobstarané. Preto boli niektoré kategórie zlúčené do jednej. V okrese 

Chomutov najväčšiu časť rozlohy zaberá kategória CLC č. 2xx, ktorá predstavuje 

poľnohospodárske areály, hneď po nej nasleduje kategória č. 3xx - lesné a poloprírodné 

areály, podstatnú časť tvorí kategória č. 312 – ihličnaté lesy a za nimi nasledujú kategórie č. 

1xx – umelé povrchy, kat. č. 131 – ťaţba nerastných surovín v tomto okrese tvorí najväčší 



74 
 

podiel rozlohy okresu v porovnaní s ďalšími troma okresmi. Nasleduje kat. č. 5xx – vody, kat. 

č. 4xx – zamokrené areály a s najmenším podielom rozlohy kat. č. 132 – skládky a smetiská. 

Veľmi podobný princíp zmien platí v okrese Most, kde môţeme vidieť vývojový trend 

kategórií CLC (graf 2). V tomto okrese najväčší podiel rozlohy tvorí kat. č. 3xx, nasleduje 

kat. č. 2xx, kat. č. 1xx, kat. č. 312, kat. č. 131, kat. č. 5xx a kat. č. 132 s najmenším podielom 

v okrese. Okres Sokolov (graf 3) je zastúpený s najväčším podielom ihličnatých lesov - kat. č. 

312, kat. č. 2xx, kat. č. 3xx, kat. č. 131, nasleduje kat. č. 1xx, kat. č. 132 - v tomto okrese 

tvoria skládky a smetiská najväčší podiel rozlohy okresu v porovnaní s ďalšími troma 

okresmi, kat. č. 4xx a kat. č 5xx s najmenším podielom rozlohy. V okrese Teplice vývoj 

zmien vo vyuţití pôdy kategórií CLC (graf 4), kde jednotlivé kategórie sú zastúpené 

najväčším podielom rozlohy kat. č. 3xx, nasleduje kat. č. 2xx, kat. č. 312, kat. č. 1xx, kat. č. 

131, kat. č. 5xx a s najmenším podielom rozlohy kat. č. 132. 

 Tento nárast alebo pokles rozlohy kaţdej kategórie je ľahko odvoditeľný z dôvodu 

zmeny vyuţitia pôdy v daných okresoch rôznymi antropickými vplyvmi,  čo sa týka zmeny 

kategórií č. 131 a 132 sú predovšetkým zapríčinené rozširovaním rozlohy uhoľných baní z 

dôvodu presúvania sa z miest, ktoré sú vyťaţené na miesta nové, kde sú úloţiská uhlia, taktieţ 

ďalšou príčinou je, ţe na povrchu sa ukladajú rôzne skládky a smetiská, ktoré tu zostávajú po 

spracovaní rudy. Na druhej strane na iných vyťaţených a opustených častiach baní a v ich 

okolí prebieha rekultivácia zdevastovaných plôch, kde vznikajú rôzne výsypky. Z uvedených 

dôvodov môţeme potvrdiť, ţe získané dáta umoţňujú zistiť zmeny vo vyuţití pôdy v okolí 

baní, a ţe sa naozaj na vybraných územiach mení vyuţitie pôdy v dôsledku ťaţby v okolí 

PUB z podkladov dostupných obrazových materiálov DPZ, teda pomocou snímok Landsat 5, 

7 a 8. Získané výsledky môţeme porovnať s nadobudnutými výsledkami z CLC za rok 1990, 

2000, 2006 a 2012 za kaţdý okres (graf 5, 6, 7 a 8). Zastúpenie kat. CLC z poslednej 

zhotovenej vrstvy pôdneho krytu CLC 2012 v kaţdom okrese (príloha č. 5, 10, 15 a 20). 

Podľa Reháčková a Pauditšová (2007) na vyjadrenie úrovne ekologickej stability určitého 

územia bolo vytvorených viacero metodických nástrojov, z ktorých väčšina je zaloţená na 

výpočte KES. Vzhľadom k tomu, ţe zastúpenie jednotlivých kategórií CLC je vo všetkých 

štyroch okresoch veľmi podobné, aj keď v rôznom pomere, logicky hodnota KES by mala byť 

veľmi podobná, o čom sme sa presvedčili (tabuľka č. 7). Hodnoty KES pre triedy CORINE 

Land Cover boli priradené podľa Löw, Míchal (2003). Výsledná hodnota KES  pre kaţdý 

okres za r. 1990, 2000, 2006 a 2012 sa pohybuje okolo hodnoty „3“, hoci jeho hodnota 

v závislosti od rokov sa zvyšovala alebo zniţovala, čo bolo zapríčinené zmenou vyuţitia 
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pôdy, teda zmenou rozlôh jednotlivých tried CLC v priebehu týchto rokov. Podľa Löw et al. 

(1984) predstavuje hodnota KES v intervale 1 aţ 10, ţe ide o krajinu s prevaţujúcimi 

prírodnými zloţkami. Podľa práce Löw et al. (1995) stupeň ekologickej stability „3“, 

znamená strednú ekologickú stabilitu.  

Veľmi záleţí, v ktorom ročnom období boli druţicové snímky zhotovené.  Najviac sú k 

podobné snímky zhotovené v mesiacoch august, september a október kedy kaţdá kategória 

CLC je ľahko rozlíšiteľná. Na ostatných snímkach, uţ väčšinou nie sú tak rozlíšiteľné. Avšak, 

väčšina metód berie do úvahy len obrazové (pixelové) informácie, kde v rámci týchto 

regiónov rozdeľuje a charakterizuje rôzne triedy. Napr. ihličnatý les ma po celý rok rovnakú 

podobu, ale trávnatý porast a ornú pôdu na druţicových snímkach takmer nerozoznáme. Na 

základe zhlukovej analýzy okresu Chomutov (graf 9) vidíme ako sa navzájom od seba líšia 

jednotlivé snímky Landsat. Základom pre ZA sú snímky druţíc Landsat. Pri ZA platí, ţe čím 

je menšia vzdialenosť (počet pixelov – Linkage Distance) medzi jednotlivými snímkami, tým 

sú snímky k sebe čo najviac podobné, a naopak čím väčšia vzdialenosť, tým sa od seba 

väčšmi odlišujú. Ako môţeme vidieť väčšinou sú to mesiace blízko seba alebo mesiace, 

v ktorých si je vzhľad krajiny veľmi podobný. Na rovnakom princípe pracuje ZA okresu Most 

(graf 10), ZA okresu Sokolov (graf 11) a ZA okresu Teplice (graf 12). Pre porovnanie 

pomocou ZA môţeme na dendograme vidieť v severočeskom kraji podľa vytvoreného CLC 

za roky 1990, 2000, 2006 a 2012 podobnosti okresov, v ktorých sa uhoľné bane nachádzajú 

(Chomutov, Most, Sokolov a Teplice), s tými v ktorých nie sú (Děčín, Cheb, Karlovy Vary, 

Litoměřice, Louny, Ústí nad Labem) (graf 13, 14, 15 a 16). 

Podľa Demirel et al. (2010) v súčasnosti existujú rôzne digitálne obrazové klasifikačné 

metódy, s ich vlastnými silnými stránkami a obmedzeniami. Vhodná metóda, ktorá 

predstihuje ostatné na dané podmienky, by mohli byť určené iba s ohľadom na základné 

podmienky a povahu problému. Riadená klasifikácia s vyuţitím CLC je zaloţená na pixeloch 

(30x30 m), charakterizuje krajinu veľkých regiónov prostredníctvom priraďovania pixelov 

rôznych spektrálnych hodnôt ku triedam a tvorí hlavnú časť práce a vyţadovala si náročné 

časové hľadisko. Na základe snímok Landsat bola vykonaná identifikácia zmien r. 1986-2016 

vo všetkých štyroch okresoch, pomocou metód riadenej klasifikácie s nasledujúcou 

kvantifikáciou a zaradením do základných skupín projektu CLC, kde je moţné vidieť 

konkrétne zmeny vyuţitia pôdy v obrazovej forme (príloha č. 4, 9, 14 a 19).  
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Na základe regresnej priamky (graf 17) je zrejmé, ţe kat. č. 131 má rôznorodý vývojový 

charakter, ale je zjavné, ţe celkový trend za obdobie 1986-2016 je klesajúci vo všetkých 4 

okresoch. To isté platí v kat. č. 132 (graf 18). To znamená, ţe vyuţitie pôdy v okolí PUB sa 

neustále mení. Podľa Vráblíková (2010) z legislatívy ČR vyplýva povinnosť zrekultivovať 

územia zdevastované ťaţbou nerastných surovín, ale i po ukončení niektorých ďalších 

antropických činnostiach. Jedná sa najmä o zákon č. 334/1992 Zb., o ochrane 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zákon č. 44/1988 Zb., o ochrane a vyuţití nerastného 

bohatstva (banský zákon), v ktorých je určená povinnosť obnoviť územia po ťaţbe s cieľom 

navrátiť ich do pôvodného stavu. Náprava spočíva v prevádzaní technických a biologických 

rekultivácii po ukončení ťaţby. Rekultivácie by mali vyústiť v revitalizáciu a jej koncovou 

etapou – resocializáciou, ktorá spočíva v návrate človeka do obnovenej krajiny. 
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7. ZÁVER 
V riešených územiach všetkých štyroch okresov sa vyskytujú dlhodobo a trvale 

vyuţívané plochy súčasnej ťaţby surovín - hnedého uhlia.  Ide o územia s 

povrchovým banským  vyuţívaním, a teda s vysokým antropickým tlakom, ktoré siaha aţ do 

historického obdobia. Veľké mnoţstvo prírodného materiálu je odstránené a uloţené, kde sa 

následne vytvárajú obrovské diery a inde naopak zas obrovské hromady v krajine a 

zanechávajú "jazvy" na zemskom povrchu, kde odstránenie vrchnej vrstvy zeminy, ako 

zásadný krok k prístupu zásob uhlia, má za následok významné zmeny v krajine a vo vyuţití 

pôdy v okolí PUB. To má za následok posunutie poľnohospodárskej pôdy, zmeny 

biodiverzity v dôsledku odlesňovania, narušenie miestnych vodných zdrojov z dôvodu 

zmenšenia povodí a zničenia prameňa. Tieto zmeny je moţné sledovať pomocou DPZ 

a vyhodnocovať na základe druţicových snímkov Landsat. Podľa Demirel et al. (2010) 

minimalizácia týchto stôp banskej činnosti a priblíţenie existujúcich ťaţobných postupov k 

udrţateľnej ťaţbe, sú kľúčovou hybnou silou smerom k banskému monitorovaniu krajiny. Na 

základe dosiahnutých výsledkov, pomocou snímok Landsat a prevedenej riadenej klasifikácie 

a následného zaradenia do kat. CLC je v tejto práci zreteľná celková zmena v vzhľade krajiny, 

najmä na miestach, ktoré sú výrazne vyuţívané ľudskou spoločnosťou. Z analýzy základných 

ôsmich sledovaných kategórií  plôch CLC sa jednoznačne preukázalo,  konkrétne zmeny 

v rozlohe jednotlivých kategórií, a celkovo ako sa menila štruktúra krajiny vo vybraných 

okresoch v priebehu 30. rokov. Trendové krivky v oblastiach PUB zaznamenávajú v kat. č. 

131 výrazný pokles a v kat. č.  132 mierny pokles za obdobie 1866 aţ 2016, čo je taktieţ 

dôvodom pre ďalšie analýzy do budúcnosti, ako bude tento trend pokračovať. Podľa Kabrda 

(2006) tieto analýzy sú vhodné pre rozlíšenie celkových trendov interakcie príroda – 

spoločnosť (ich územným odrazom je štruktúra plôch) na úrovni celorepublikové či 

regionálnej, nemôţu však slúţiť ako podklad pre rozhodovanie na úrovni lokálnej, kde hrajú 

úlohu vo vývoji štruktúry plôch často špecifické faktory. Tieto faktory bezpochyby 

ovplyvňujú rôznorodé, niekedy i protichodné trendy vývoje rozlohy jednotlivých kategórií 

CLC daného okresu. Napriek tomu sa domnievam, ţe uvedené výsledky v mapovej 

a grafickej podobe ukazujú určité trendy vo vyuţívaní krajiny. vzhľadom k tomu, ţe sme 

preukázali platnosť formulovaných otázok, ktoré sme  predpokladali. 
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