
Určování skladby nehomogenního lesního porostu z družicových dat 

Abstrakt 

Práce si bere za cíl prozkoumání možností klasifikace lesní vegetace pomocí snímků z družice Landsat 

8. Nejvhodnějšími kandidáty pro zpracování se staly dva snímky. Pořízeny byly ve vegetačním období 

(8. března 2014 a 27. července 2013). Cílem je zjistit, zda využitím statistických metod můžeme získat 

informace o heterogenitě lesa na zájmovém území. Modelové území zahrnuje správní území 

vybraných obcí z Jihočeského a Středočeského kraje, které se nachází na území pěti ORP (Blatná, 

Milevsko, Písek, Příbram, Sedlčany). Provedeny byly neřízené i řízené klasifikace na základě 

získaných trénovacích ploch z terénu a ortofota. Tyto třídy (jehličnaté lesy, smíšené lesy, ekotony, 

strukturně homogenní listnaté lesy a strukturně heterogenní listnaté lesy) odpovídaly definičně 

kategoriím použitým v projektu NT 11425-5/2010 Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných 

na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikacemi klimatu. Díky trénovacím množinám 

získaným v terénu a ortofota a podobností spektrálních vlastností se získalo větší množství trénovacích 

pixelů, které vstupovaly do řízené klasifikace. U klasifikací byly provedeny kontroly přesnosti pomocí 

chybové matice. Řízená klasifikace s účastí prvních osmi spektrálních pásem z obou snímků a 

aplikovaným algoritmem Maximum Likelihood byla zvolena za nejvhodnější. Klasifikovaná lesní 

vegetace byla rozřezána dle území obcí. Na těchto územních jednotkách byly vyzkoušeny dvě metody 

statistické analýzy pro zkoumání heterogenity. Prostorová autokorelace byla vypočtena pomocí 

Moranova indexu a Getis – Ord General G analýzy na globální a lokální úrovni. V této analýze se 

provádělo porovnání rozloh lesní vegetace dané obce pouze v rámci samotných tříd. Dále pak byla 

vypočtena prostorová autokorelace Shannonova indexu. Na globální úrovni vykazovala ve všech 

případech velmi slabou pozitivní autokorelaci. Na lokální byly nalezeny lokality, kde se vyskytovaly 

shlukové oblasti podobných hodnot. Getis – Ord General G analýza také zobrazila některá místa 

shluků podobných hodnot na modelovém území. Shannonův index biodiverzity zachytil pestrost a 

vyrovnanost dané obce. Do výpočtu vstupovaly vždy všechny třídy. Nejvyšší hodnota Shannonova 

indexu byla vypočtena u obce Kožlí a nejnižší u obce Bratronice. Prostorová autokorelace Shannonova 

indexu ukázala na oblasti, které jsou homogenního a heterogenního charakteru. V jižní části ORP 

Písek se nachází lesní porost, jenže je dle výsledků velmi heterogenní. Naopak homogenním se stala 

oblast v ORP Příbram na území obce Brdy a okolí, kde převažuje jehličnatý les.  
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