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ABSTRAKT 

Vyuţitie dát diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) na mapovanie krajinnej pokrývky upútalo 

pozornosť širokej škály vedeckých výskumníkov a praktikov v posledných desaťročiach. 

Vplyv na zvýšenie záujmu o DPZ malo hlavne otvorenie archívu dát druţíc Landsat 

a Sentinel. Hlavným cieľom tejto štúdie je vyhodnotiť presnosť beţne vyuţívaných 

algoritmov Maximum Likelihood (ML) a Support Vector Machine (SVM) nad voľne 

dostupnými dátami Landsat 8 a Sentinel-2 na príklade území bývalých vojenských 

obvodov Ralsko a Brdy, ktoré prešli špecifickým vývojom krajinnej pokrývky. Štúdia 

hodnotí krajinnú pokrývku v oboch záujmových územiach k roku 2016 a na základe 

dosiahnutých výsledkov poukazuje na pouţiteľnosť vybraných dát a metód. Dosiahnuté 

výsledky klasifikácií krajinnej pokrývky dosahovali uspokojivé výsledky – celkové 

presnosti boli vyššie ako 85 %. Na základe očakávania, algoritmus SVM celkovou 

presnosťou prekonal algoritmus ML. Najlepšie presnosti klasifikácie dosahovali triedy 

vodných plôch a ihličnatých lesov, naopak, najviac chýb generovali triedy zastavané 

plochy, riedka vegetácia a plochy bez vegetácie. 

 

Kľúčové slová: diaľkový prieskum Zeme, Support Vector Machine, Maximum Likelihood, 

Česko, Sentinel-2, Landsat 8 

 

ABSTRACT 

Taking advantage of Earth Observation (EO) data for monitoring land cover has attracted 

the attention of a broad spectrum of researchers and end-users in recent decades. The main 

reason of increased interest in EO can be found mainly in open data of Landsat and 

Sentinel archive. The main objective of this study is to evaluate the accuracy 

of the classification algorithms Maximum Likelihood (ML) and Support Vector Machine 

(SVM) using Landsat 8 and Sentinel-2 data in the case studies of the former military 

training areas Brdy and Ralsko, which have undergone a very specific land cover 

development. The study evaluates the land cover in both case studies in 2016 and based 

on the obtained results discussing a usefulness of the selected data and methods. 

The results of the land cover classification achieved satisfactory accuracy – the overall 

accuracy was higher than 85 %. Based on the expectation, the results of accuracy based 

on SVM algorithm are higher than results obtained by ML algorithm. The highest accuracy 

has reached in the land cover classes of water bodies and coniferous forests, 

on the contrary, the lowest accuracy in built-up areas, sparse vegetation and bare soil. 

 

Keywords: Earth Observation, Support Vector Machine, Maximum Likelihood, Czechia, 

Sentinel-2, Landsat 8 
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1 ÚVOD 

Vojenské obvody (VO) prešli často výrazne odlišným vývojom krajinnej pokrývky, 

čo bolo zapríčinené špecifickými podmienkami a okolnosťami. Vďaka svojej uzavretosti 

unikli beţne pôsobiacim civilizačným tlakom a ich ekosystémy utvárali faktory spojené 

s vojenským výcvikom. Vojenské obvody predstavujú špecifické ostrovy v našej krajine, 

ich krajinný kryt sa odlišuje od okolitého prostredia, čím umoţňuje výskyt rozličných 

biotopov (Bušek, Reif 2017). Zníţenie medzinárodného napätia po skončení studenej 

vojny a medzinárodné dohody o odzbrojení a stanovení počtu ozbrojených síl vyvolalo 

zniţovanie stavu armády a tým vznikla potreba redukovať počty a veľkosti vojenských 

obvodov (Komár 1998). Medzi prvé zaniknuté vojenské obvody v roku 1993 patril i VO 

Ralsko, pričom VO Brdy zanikol len pred 2 rokmi.  

Vyuţitie dát diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) na mapovanie a skúmanie krajinnej 

pokrývky upútalo pozornosť širokej škály vedeckých výskumníkov a praktikov 

v posledných desaťročiach. Výsledky klasifikácií poskytujú bohatý základ pre viaceré 

environmentálne a socioekonomické aplikácie, avšak pre efektívne získanie informácií 

o krajine z druţicových snímok je potrebné pouţiť vhodný klasifikačný algoritmus. 

Hlavným cieľom tejto práce je porovnať presnosť dvoch v súčasnosti najznámejších 

klasifikačných algoritmov, Maximum Likelihood (ML) a Suport Vector Machine (SVM), 

na dvoch typoch vstupných dát s rozličným spektrálnym a priestorovým rozlíšením, 

Landsat 8 a Sentinel-2, na územiach uţ zaniknutých VO Ralsko a Brdy. Vedľajším cieľom 

je zhodnotiť vhodný metodický postup per-pixel klasifikácie z optických dát DPZ 

s dôrazom na správny výber tréningových plôch na tvorbu tematických výstupov krajinnej 

pokrývky. Predpokladom tejto štúdie je, ţe algoritmus SVM a zároveň klasifikácie 

vykonané nad snímkami Sentinel-2 budú vykazovať vyššie hodnoty presnosti oproti 

algoritmu ML a dátam Landsat 8. 

V úvode práce je čitateľ zoznámený so stručným popisom DPZ v monitorovaní 

krajiny, po ktorom nasleduje charakteristika celého procesu klasifikácie na základe rešerše 

dostupnej literatúry. V ďalších častiach sú priblíţené záujmové oblasti, pouţité dáta 

a metodika práce od predspracovania satelitných snímok aţ po post-klasifikačné úpravy 

výsledkov. V poslednej kapitole sa vyhodnocujú a interpretujú dosiahnuté výsledky 

zo štatistického testovania tréningových plôch a výsledných klasifikácií. Na záver sú 

stručne zhrnuté zistenia a poznatky z práce s perspektívou moţného vylepšenia 

dosiahnutých výsledkov a ďalšieho výskumu v tejto alebo podobných tematikách. 
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2 LITERÁRNY REŠERŠ A ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

2.1 Diaľkový prieskum Zeme v monitorovaní krajinnej pokrývky 

DPZ je v súčasnosti jediný prístupný zdroj informácií o krajinnej pokrývke na veľkých 

územiach, ktorý umoţňuje získať informácie v pravidelne sa opakujúcich časových 

intervaloch. Výhodou metódy DPZ je moţnosť monitorovať zmeny za dlhé časové 

obdobie prakticky bez in-situ meraní. Mapovanie krajinnej pokrývky pomocou 

druţicového alebo leteckého snímkovania v súčasnosti exponenciálne narástlo oproti 

predošlým dekádam, hlavne kvôli lepšiemu prístupu k dátam (Yu et al. 2014 cit. 

v Khatami, Mountrakis, Stehman 2016, s. 90), avšak ešte ani v súčasnosti nemáme 

dostatok informácií o krajinnej pokrývke a jej dynamike na celom zemskom povrchu, 

chýba hlavne vo vidieckych oblastiach Afriky (Otukei, Blaschke 2010). Otukei, Blaschke 

(2010) vidia nedostatok informácií o krajinnej pokrývke v rozvojových krajinách hlavne 

kvôli 4 faktorom: slabá podpora vlády mapovacím agentúram a výskumným inštitúciám, 

drahý software a hardware, nedostatočné rozpočtové prostriedky na nákup dát a odolnosť 

konzervatívnych ľudí voči zmenám v oblasti mapovania. 

Výskum krajinnej pokrývky pomocou metód DPZ mnohí odborníci aplikovali v praxi 

ďalších odborov a umoţnilo im skúmať rôzne javy. Canaz, Aliefendioğlu, Tanrıvermiş 

(2017) analyzovali väzbu medzi zmenou krajinnej pokrývky a daňami z nehnuteľností 

v Istanbule pomocou dát Landsat a dát o daňovej hodnote pozemkov. Potrebu vytvoriť 

takúto štúdiu videli v tom, ţe štúdie zaoberajúce sa väzbou nehnuteľností a krajinnej 

pokrývky sa v dostupnej literatúre nevyskytujú. Vplyv disturbancie na vývoj land cover 

spôsobených turizmom v Jeseníkoch metódami diaľkového prieskumu Zeme a GIS 

skúmali Boori, Vozenilek, Choudhary (2014). 

Kaplan, Avdan (2017) pouţili Sentinel-2 snímky na mapovanie a monitorovanie mokradí 

v Turecku pouţitím rôznych metód klasifikácie ako klasifikácia zaloţená na pixeloch 

(pixel based) – riadená i neriadená – medzi nimi aj ML, na objektoch (object-based), 

na spektrálnych indexoch (index-based). Na základe svojich výsledkov, autori odporúčajú 

pouţívať na tematiku mapovania mokradí kombináciu object-based a index-based 

klasifikácií. 

Kladne hodnotím navrhnuté praktické vyuţitie výsledkov z článku od Mihai et al. (2017) 

pri rozhodovaní o lesnom hospodárstve a udrţateľnom rozvoji a samotné vysvetľovanie 

dôvodov zmien krajinnej pokrývky, na rozdiel od Otukei a Blaschke (2010), kde negatívne 

vnímam absenciu vysvetľovania príčin a dôsledkov, alebo u Karan, Samadder (2016), kde 

chýba vysvetlenie dosiahnutých výsledkov – naráţame len na suchý popis percentuálnych 

hodnôt. 
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2.2 Proces klasifikácie 

Predpokladom pre úspešnú klasifikáciu dát DPZ do tematickej mapy krajinnej pokrývky je 

vhodné navrhnutie procedúry spracovania snímku (Lu, Weng 2007).  

Proces klasifikácie je komplexný proces, v ktorom sa majú brať do úvahy viaceré faktory 

od výberu dát ku klasifikácii, podporných a referenčných dát, výberu klasifikačných 

kategórií, vytvorení tréningových plôch, predspracovania snímky, výberu vhodného 

klasifikačného algoritmu aţ po post-klasifikačné úpravy a hodnotenie presnosti klasifikácie 

(Khatami, Mountrakis, Stehman 2016).  

Khatami, Mountrakis, Stehman (2016) povaţujú za 2 hlavné faktory ovplyvňujúce 

výsledok klasifikácie charakter vstupných dát a výber klasifikačného algoritmu. Rujoiu-

Mare et al. (2017) rozšírili tieto kľúčové faktory ovplyvňujúce presnosť klasifikácie 

o vstupné spektrálne triedy a o charakteristiku tréningovej dátovej sady. Predošlé tvrdenia 

vo svojej štúdii potvrdili aj Ustuner, Sanli, Abdikan (2016), avšak, podľa nich, najväčší 

význam pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku klasifikácie má charakteristika a kvalita 

tréningových dát. Veľký vplyv môţu mať tréningové dáta hlavne na parametrické 

klasifikačné algoritmy, ako ML, ktoré sa zakladajú na štatistikách získaných práve z nich. 

Lu, Weng (2007) povaţujú za dôleţitú aj mieru komplexity sledovaného územia, preto 

pri výbere vhodného klasifikačného algoritmu je dôleţité zistiť o aký typ krajinnej 

pokrývky sa jedná. Rujoiu-Mare et al. (2017) pouţili odlišné klasifikačné algoritmy 

na svoje dve skúmané územia na základe ich zloţenia. Pre Podkarpatský región, ktorý 

predstavuje komplexné územie s heterogénnou krajinnou pokrývkou, sa viac hodil 

algoritmus SVM. Práve heterogenita územia môţe spôsobovať chyby v klasifikácii kvôli 

spektrálnym podobnostiam niektorých tried. Pre región vyššie poloţených Karpát, 

charakterizovaný viac homogénnejším krajinným krytom, bol vhodnejší algoritmus ML. 

Práve k viac homogénnejším územiam patria aj územia vojenských obvodov.  

Ďalším dôleţitým aspektom máp krajinnej pokrývky je ich presnosť. Na základe 

štúdie Foody, Mathur (2004), nepresnosť máp krajinnej pokrývky môţe byť spôsobená 

viacerými faktormi, ako sú charakter klasifikačných tried (napr. diskrétne alebo spojité), 

vlastnosti snímača (napr. spektrálne alebo priestorové),  povaha skúmanej oblasti (stupeň 

fragmentácie), metódy pouţité pre získanie informácií (klasifikačné metódy) a iné. Práve 

preto vznikli rôzne štúdie zaoberajúce sa vyhodnocovaním širokej škály problémov. 

Nevyhnutné je testovanie a porovnávanie rozličných klasifikačných algoritmov 

pre rôzne typy aplikácií (Lu, Weng 2007), keďţe pre iné aplikácie môţe mať istý 

klasifikátor iné výhody i nevýhody. 
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2.2.1 Vstupné dáta pre klasifikáciu 

Jedným z najdôleţitejších krokov pri klasifikácii dát DPZ je vhodný výber vstupných dát. 

Výber dát je ovplyvnený rôznymi faktormi, ako potreby pouţívateľa, mierka 

a charakteristika skúmaného územia, dostupnosť rozličných snímok a ich charakteristika, 

časové a finančné náklady s nimi spojené a skúsenosti analytika s prácou s vybraným 

typom snímku, pričom za najdôleţitejšie sa povaţujú mierka, rozlíšenie snímku a potreby 

uţívateľa (Lu, Weng 2007). 

Pri výberu typu dát pre určité aplikácie musíme dbať na charakteristiku vstupných dát. 

Vďaka rýchlemu technologickému rastu v oblasti DPZ sa postupne rozvíjali i druţicové 

dáta. Dôleţitý vývoj nastal hlavne v priestorovom rozlíšení snímok, keďţe v súčasnosti 

dosahujú aj rozlíšenia lepšie ako 1 m. Priestorové rozlíšenie je jedným z najdôleţitejších 

charakteristík snímok a predstavuje veľkosť najmenšieho objektu, ktorý je rozlíšiteľný 

na snímku (Liang, Li, Wang 2012). Keďţe v súčasnosti sú takmer všetky snímky 

poskytované v digitálnej podobe, priestorové rozlíšenie pri týchto snímkach predstavuje 

veľkosť najmenšej jednotky snímky – pixelu. Rozlišujeme snímky s nízkym, stredným, 

vysokým a veľmi vysokým rozlíšením (Liang, Li, Wang 2012). Bliţší popis jednotlivých 

typov snímok na základe charakteristík druţicových dát poskytuje tab. 1. 

 

Tab. 1 Charakteristika druţicových dát na základe rozlíšení 

Charakteristika Rozpätie Príklady družíc 

Priestorové 

rozlíšenie 

Nízke > 1000 m NOAA, OrbView 2, AVHRR  

Stredné 100 – 1000 m MODIS, MERIS, IRS WiFS,  

Vysoké 5 – 100 m Landsat 5/7, Sentinel-2, SPOT 1-5 

Veľmi vysoké < 5 m QuickBird, OrbView 3, IKONOS 

Spektrálne 

rozlíšenie 

Panchromatické 1 spekt. pásmo KOSMOS, Cartosat-1 

Multispektrálne 4 – ~ 10/20 Landsat 5/7, Sentinel-2, OrbView 2 

Hyperspektrálne stovky pásiem HYPERION, AVIRIS, EO-1 MODIS 

Radarové mikrovlnná čásť ERS-1/2, Radarsat, Envisat, Sentinel-1 

Časové rozlíšenie 

~ 1 deň  WorldView 1/2/3 

1 deň MODIS, AVHRR 

< 1 týţdeň POLDER, WorldView 

> 1 týţdeň Landsat 7/8, HVR, Sentinel-2 

Radiometrické rozlíšenie 

2 bity   

4 bity   

8 bitov HVR/SPOT 5, Landsat 7/8 

9–16 bitov 

IKONOS, QuickBird, World View, 

Geoeye-1 

Zdroj dát a informácií: Liang, Li, Wang 2012 

 

Medzi charakteristiky druţicových snímok patria okrem priestorového i spektrálne, 

časové a radiometrické rozlíšenie. Spektrálne rozlíšenie popisuje počet a šírku 

spektrálnych pásiem senzoru. Na základe spektrálneho rozlíšenia rozdeľujeme druţicové 
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snímky na panchromatické, multispektrálne, hyperspektrálne a radarové dáta (tab. 1). 

Časové rozlíšenie predstavuje čas alebo frekvenciu, za ktorý daný senzor nasníma tú istú 

časť zemského povrchu. Radiometrické rozlíšenie predstavuje dynamický rozsah alebo 

počet rozličných výstupných hodnôt v kaţdom pásme snímku, a určuje sa počtom bitov, 

do ktorých je nasnímaná odrazivosť (Liang, Li, Wang 2012).  

Landsat dáta predstavovali po dlhý čas veľmi významný a často jediný zdroj dát 

pre hodnotenie zmien a stavu krajinnej pokrývky, pričom nové Sentinel-2 dáta s lepším 

rozlíšením predstavujú perspektívny a zatiaľ menej preskúmaný zdroj informácií. Noi, 

Kappas (2018) konštatujú, ţe v súčasnosti je málo štúdií vyuţívajúcich Sentinel-2 snímky 

na mapovanie krajinnej pokrývky a preto je nevyhnutné pokračovať vo výskumoch 

aplikujúcich tieto dáta a zhodnotiť uţitočnosť týchto snímok.  

Cingolani et al. (2003), cit. v  Lu, Weng 2007, s. 825, identifikovali nasledujúce 

3 hlavné problémy pri pouţití snímok vysokého rozlíšenia na klasifikáciu vegetácie: 

definovanie adekvátnych hierarchických stupňov pre mapovanie, definovanie diskrétnych 

tried krajinnej pokrývky rozlíšiteľných na zvolenej snímke a výber reprezentatívnych 

tréningových plôch. Zomer et al. (2009) cit. v Kaplan, Advan (2017) potvrdili, ţe väčšina 

pixelov Landsat snímok sú len zmiešaniny viacerých land cover tried s rôznym podielom 

zastúpených tried. 

Istým problémom, na ktorý naráţajú optické senzory, je oblačnosť. Snahou 

odborníkov skúmajúcich vegetačný kryt je vybrať snímky bez oblačnosti a snímky bliţšie 

ku koncu vrcholu vegetačného obdobia od augusta do septembra (Mihai et al. 2017). Kvôli 

oblačnosti je niekedy ťaţké zvoliť rovnomerne rozdelené obdobia, hlavne pri skúmaní 

dlhodobých zmien krajinnej pokrývky. Napr. Canaz, Aliefendioğlu a Tanrıvermiş (2017) 

pouţili Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+ a Landsat 8 OLI/TIRS snímky z rokov 1986, 

2000, 2009, 2011, 2013 a 2015. Huang, Davis, Townshend (2002) a Topaloğlu, Sertel, 

Musaoğlu (2016) nepouţili atmosférické korekcie na získané snímky a v oboch štúdiách 

to odôvodnili tým, ţe neboli potrebné, keďţe snímky boli celkom jasné a bez oblakov. 

Song et al. (2001), cit. v  Lu, Weng (2007), s. 826, tvrdia, ţe ak pouţívame single-date 

snímky ku klasifikácii, nepotrebujeme vykonať atmosférické korekcie a ţe topografické 

korekcie sú vhodné pre územia s členitým povrchom. 

Existuje veľký počet premenných, ktoré sa dajú pridávať k rozšíreniu samotných 

snímok a tým dochádza k zvyšovaniu presnosti klasifikácie, napr. vegetačné indexy, 

multitemporálne alebo multisenzorové snímky, alebo iné podporné dáta, avšak pouţívanie 

veľkého mnoţstva podporných premenných naraz môţe viesť k naopak zníţeniu presnosti. 

Preto, Lu, Weng (2007) odporúčajú pouţívať len tie premenné (aj spektrálne pásma), ktoré 

sú najdôleţitejšie pre rozdelenie a oddeliteľnosť tried krajinnej pokrývky.  

Huang, Davis, Townshend (2002) vybrali ku klasifikácii len 3 triedy krajinnej 

pokrývky a z Landsat 5 TM snímok s 28,5 metrovým priestorovým rozlíšením vytvorili 

snímky s rozlíšením 256,5 m, čo zodpovedá 9x9 pixelom Landsat 5 TM. Takto 
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degradované dáta pouţili preto, aby vytvorili vysoko spoľahlivú a presnú mapu krajinnej 

pokrývky s primeraným počtom tried. 

Topaloğlu, Sertel, Musaoğlu (2016) prevzorkovali pôvodné Sentinel-2 i Landsat 8 dáta 

na dáta s 30 metrovým priestorovým rozlíšením pre lepšie porovnanie presností 

klasifikácie. 

Rujoiu-Mare et al. (2017) pouţili Sentinel-2 dáta s lepším priestorovým rozlíšením, 

pretoţe pre ich vybraný komplexný región rumunských Karpát a Podkarpát neboli 

vyhovujúce Landsat dáta s niţším rozlíšením. Jedným z ich cieľov bolo vyhodnotiť výkon 

Sentinel-2 dát na lokálnej úrovni. Tieto dáta poskytujú vysokú úroveň detailov a tým 

poskytujú nové moţnosti v mapovaní krajinnej pokrývky s väčšou správnosťou, ktoré 

môţu byť vyuţité v monitorovaní ţivotného prostredia, lesníctve a poľnohospodárstve, 

urbanistickom plánovaní a rozhodovacích procesoch na lokálnej a regionálnej úrovni. 

Canaz, Aliefendioğlu a Tanrıvermiş (2017) pouţili Landsat dáta, ale v budúcnosti by 

vyuţili dáta s lepším priestorovým rozlíšením, napr. dáta Sentinel-2. 

 

2.2.2 Tréningové plochy 

Jedným z nevyhnutných krokov riadenej klasifikácie je vhodné natrénovanie tréningových 

plôch, čo v niektorých štúdiách je zanedbané (Karan, Samadder 2016). Tréningové dáta sa 

najčastejšie zbierajú z pozemných meraní, nad leteckými a druţicovými snímkami 

s vysokým rozlíšením, alebo pomocou iných podporných dát. Napr. Mihai et al. (2017) 

pri vytváraní súboru tréningových plôch pouţili vektorové dáta z databáze INCDS 

Bucharest, odborné znalosti výskumníkov, ortofotá s 0,5 m rozlíšením a pozemné merania 

z rôznych vegetačných období. Noi, Kappas (2018) zbierali tréningové plochy na základe 

manuálnej interpretácie originálnych Sentinel-2 snímok a pomocou Google Earth snímok. 

Autori dbali aj na to, aby tréningové a kontrolné body boli nezávislé, tzn. neboli rovnaké, 

preto pri generovaní kontrolných bodov urobili 15 metrovú buffer zónu okolo 

tréningových plôch a pouţili len tie kontrolné body, ktoré nezasahovali do tejto bufferovej 

zóny. 

Nedostatok referenčných dát pri validácii výsledkov a pri zbere tréningových plôch 

môţe predstavovať problémy pri klasifikácii krajinnej pokrývky. V niektorých štúdiách sa 

však niekedy vôbec nepouţívajú referenčné dáta (napr. Karan, Samadder 2016).  

Určenie primeraného počtu tréningových plôch povaţujú Lu, Weng (2007) 

za najdôleţitejšie v procesu klasifikácie. Huang, Davis, Townshend (2002) zistili, ţe 

tréningové plochy tvoriace aspoň 6 % plochy skúmaného územia vedú k lepším výsledkom 

a ţe pri zvyšovaní veľkosti tréningových dát sa zvyšuje presnosť klasifikácie, avšak 

minimálny počet tréningových plôch závisí na viacerých faktoroch, ako napríklad pouţitý 

algoritmus, počet vstupných dát, metóda výberu tréningových plôch, veľkosť 

a heterogenita územia. Podtrhujú aj to, ţe je potrebné pri klasifikácii dát DPZ pouţiť čo 
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najviac informácií, ktoré máme k dispozícii. 

Noi, Kappas (2018) testovali výkonnosť klasifikátorov Random Forest (RF), k-Nearest 

Neighbor (kNN) a SVM na ploche 30 x 30 km v oblasti delty Červenej rieky vo Vietname, 

pričom pri kaţdom algoritme posudzovali vplyv odlišných veľkostí tréningových dát 

(vyváţených i nevyváţených) na presnosť klasifikácie. Zistili, ţe najpresnejší a najmenej 

náchylný na zmenu veľkosti tréningových plôch je algoritmus SVM a ako veľkosť 

tréningových plôch odporúčajú pribliţne 0,25 % plochy celého skúmaného územia, 

na rozdiel od štúdie Huang, Davis, Townshend (2002). 

Istý vplyv na výslednú presnosť klasifikácie môţe mať aj priestorové rozloţenie 

tréningových plôch v rámci skúmaného územia, hlavne pri parametrických algoritmoch, 

ako ML (Lu, Weng 2007).  

Problémy môţu predstavovať aj nevyváţené tréningové dáta. Sú to dáta, kde počet 

tréningových plôch (alebo pixelov) určitej klasifikačnej triedy je menšia alebo väčšia ako 

v ostatných triedach, pričom klasifikovanie takýchto dát môţe byť problematické 

pre niektoré klasifikačné metódy a môţe vykazovať nepresnosti (Ustuner, Sanli, Abdikan 

2016). Vplyvom vyváţených a nevyváţených tréningových dát na presnosť klasifikačných 

algoritmov SVM, ML a Artificial Neural Networks (ANN) pri mapovaní typov plodín nad 

RapidEye dátami sa zaoberali Ustuner, Sanli, Abdikan (2016). Z ich výsledkov vyplýva, ţe 

presnosti klasifikácií ANN a ML boli negatívne ovplyvnené nevyváţenými tréningovými 

dátami, avšak presnosť SVM výrazne neovplyvnili, a zistili, ţe pre vytvorenie vyváţenej 

tréningovej dátovej sady je nevyhnutné mať adekvátne referenčné dáta. 

Ak pouţijeme snímky s vysokým alebo niţším rozlíšením, nastáva problém, ţe často 

sa medzi pixelmi objavujú pixely, ktoré sú zmesou viacerých tried (mixed-pixel) – 

existencia viac jak 1 triedy v pixeli, ktorá sa prejavuje hlavne v heterogénnych 

a komplexných územiach. 

Pre dosiahnutie presných výsledkov musia byť tréningové plochy navzájom spektrálne 

odlišné a oddeliteľné. Na meranie oddeliteľnosti zvolených tréningových plôch sa pouţíva 

tvz. Jeffries-Matusita vzdialenosť, ktorá ukazuje, ako dobre sú oddelené kategórie krajinnej 

pokrývky porovnávané v pároch (Ahmad, Quegan 2012; Rujoiu-Mare et al. 2017).  

Pre parametrické klasifikačné algoritmy je potrebné dodrţať aj napr. normálne 

rozdelenie tréningových plôch, musíme sa vyhýbať odľahlým hodnotám (Rujoiu-Mare 

et al. 2017). Tréningové plochy môţu byť štatisticky validované v korelácii so súvisiacimi 

vstupnými dátami. Môţe byť meraná priemerná a normalizovaná spektrálna odrazivosť, 

smerodajná odchýlka pre kaţdú triedu krajinnej pokrývky v kaţdom spektrálnom pásme 

alebo len jednoduchý 95% interval spoľahlivosti. Tieto grafy vyhodnocujú spektrálnu 

oddeliteľnosť tréningových plôch, aby sa zistilo, či sú štatisticky odlišné. Čím je menšia 

štandardná odchýlka, tým je spektrálna odrazivosť tried v danom spektrálnom pásme 

v rámci klasifikačnej kategórie podobná (Rujoiu-Mare et al. 2017). 
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2.2.3 Klasifikačná metóda 

V súčasnosti máme k dispozícii širokú škálu klasifikačných metód, ktoré je moţné vyuţiť 

k hodnoteniu krajinnej pokrývky. Klasifikačný algoritmus je zvolený na základe viacerých 

kritérií, napr. na základe charakteristiky krajinného krytu skúmaného územia, 

charakteristike vstupných dát, dostupnosti a kvalite referenčných dát, skúseností analytika. 

Jedna z najvyuţívanejších metód je ML (Mihai et al. 2017; Pal, Mather 2005; Ahmad, 

Quegan 2012), hlavne kvôli robustnosti a ľahkému prístupu v takmer kaţdom softwari 

na spracovanie obrazu (Lu, Weng 2007), pričom Canaz, Aliefendioğlu a Tanrıvermiş 

(2017) ho pouţili vo svojej štúdii s argumentom, ţe dosahuje najvyššie presnosti spomedzi 

klasifikátormi. SVM od začiatku 21. storočia predstavuje alternatívu s lepšou presnosťou 

klasifikácie v porovnaní s dovtedy hojne vyuţívanými algoritmami (Pal, Mather 2005) 

a ML sa začal vyuţívať hlavne na porovnanie s ostatnými algoritmami (viď kapitola 1.6.3). 

Khatami, Mountrakis, Stehman (2016) vytvorili meta-analýzu nad 266 článkami, v ktorom 

porovnávali klasifikačné metódy a manipuláciu so vstupnými dátami a zistili, ţe takmer 

vo všetkých štúdiách SVM prekonal ostatné metódy a ţe vyuţitie ďalších podporných dát 

ku klasifikácii zvyšuje výslednú presnosť klasifikácie.  

Existuje veľký počet štúdií, ktoré sa zaoberajú hodnotením klasifikačných metód 

na získanie informácií o krajinnej pokrývke z druţicových snímok. Prvé práce zamerané 

na túto tematiku na počiatku podnietili prijatie ML algoritmu namiesto vtedy hojne 

vyuţívaných algoritmov, ako je Minimum Distance to Means, a neskôr začali pristupovať 

k neparametrickým alternatívam, ako Neural Networks a Decision Trees (DT), ktoré 

vykazovali vyššie presnosti. Výskum a bádanie po nových klasifikačných algoritmoch 

pokračoval a najväčšiu pozornosť výskumníkov upútal algoritmus SVM. (Foody, Mathur 

2004) Neskôr sa začali vyvíjať rôzne typy algoritmu SVM, ako je napr. primal SVM, 

Laplacian SVM, bootstrapped SVM, progressive semi-supervised SVM, Potential SVM, 

LS-SVM a ďalšie, a postupne sa zavádzali ďalšie nové  klasifikačné metódy 

(napr. automatické klasifikátory). V súčasnosti, veľkú pozornosť získali neparametrické 

metódy, napr. metódy strojového učenia.  

Široko vyuţívaným typom klasifikátora je pixel-based klasifikácia snímku, pri ktorom 

sa kaţdý pixel snímku priradí k príslušnej kategórii krajinnej pokrývky (Ustuner, Sanli, 

Abdikan 2016). Nevýhodou pixel-based klasifikácie je to, ţe ignoruje vplyv mixovaných 

pixelov (Lu, Weng 2007). Parametrické metódy predpokladajú, ţe vstupné dáta majú 

normálne rozdelenie a vytvorené tréningové plochy sú reprezentatívne, avšak toto 

normálne rozdelenie je často porušované, hlavne v komplexných a heterogénnych 

krajinách. Oproti parametrickým, neparametrické klasifikátory nepredpokladajú normálne 

rozdelenie vstupných dát a nie je potreba vyuţívať ţiadnu štatistiku na rozdelenie 

klasifikačných tried. Tieto metódy produkujú väčšinou presnejšie výsledky ako 

parametrické. (Lu, Weng 2007). Delenie klasifikačných algoritmov je priblíţené v tab. 2. 
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Tab. 2 Delenie klasifikačných metód na základe rôznych kritérií 

Či sa 
používajú 

tréningové 
plochy alebo 

nie 

Riadená 
klasifikácia 

Sú definované triedy krajinnej pokrývky. 
Spektrálne charakteristiky získané z tréningových 
plôch sa potom používajú na klasifikáciu 
spektrálnych údajov do tematickej mapy. 

ML, DT, 
Minimum 
Distance 
(MD), ANN,  

Neriadená 
klasifikácia 

Algoritmy založené na zhlukovaní sa používajú na 
rozdelenie spektrálneho obrazu na niekoľko 
spektrálnych tried založených na štatistických 
informáciách obsiahnutých v snímku. Nie sú 
použité žiadne predchádzajúce definície tried. 
Analytik je zodpovedný za výber a zlúčenie 
spektrálnych tried do zmysluplných tried. 

ISODATA, K-
means 

Či sa 
používajú 
parametre 

(ako 
výberový 
priemer a 

kovariančná 
matica) 

alebo nie 

Parametrická 
klasifikácia 

Predpokladá sa normálne (Gaussovo) rozdelenie. 
Parametre (napr. výberový priemer a kovariančná 
matica) sa často generujú z tréningových plôch. 
Keď je krajina komplexná, často vytvárajú 
nepresné výsledky. Nevýhodou je aj ťažká ingrácia 
pomocných údajov, priestorových 
a kontextuálnych atribútov a iné štatistické 
informácie do klasifikačného postupu. 

ML, Linear 
Discriminant 
Analysis 

Neparametrická 
klasifikácia 

Žiadny štatistický predpoklad o údajoch nie je 
potrebný. Nepoužívajú štatistické parametre na 
výpočet oddelenia tried a sú obzvlášť vhodné na 
začlenenie údajov do klasifikačného postupu. 

ANN, DT, 
SVM 

Aká pixel 
informácia 
je použitá 

Pxel-based 
klasifikácia 

Tradičné klasifikátory, ktorých sa každý pixel 
snímku priradí k príslušnej kategórii krajinnej 
pokrývky, ignorujúc zmiešané pixelové problémy. 

Väčšina 
klasifikátorov, 
ML, MD, DT, 
ANN, SVM 

objektovo 
orientovaná 

Segmentácia obrazu zlúči pixely do objektov a 
klasifikácia sa vykonáva na základe objektov 
namiesto individuálneho pixelu. Nie sú použité 
žiadne vektorové dáta GIS. 

eCognition 

Či je 
výsledok 

definitívnym 
rozhodnutím 

o krajinnej 
pokrývke 

Pevná 
klasifikácia 

Prijatie konečného rozhodnutia klasifikátora o 
triede krajinnej pokrývky, že každý pixel je 
pridelený jednej triede. Môže spôsobiť veľké 
chyby kvôli problémom zmiešaných pixelov, 
najmä z údajov s nízkym priestorovom rozlíšením. 

Väčšina 
klasifikátorov, 
ML, MD, 
ANN, DT, 
SVM 

Mäkká (fuzzy) 
klasifikácia 

Pre každý pixel poskytuje mieru stupňa 
podobnosti k určitým triedam. Poskytuje viac 
informácií a potenciálne presnejší výsledok, najmä 
pri klasifikácii údajov o nízkom priestorovom 
rozlíšení. 

Fuzzy-set, 
subpixel, 
Spectral 
Mixture 
Analysis 

Zdroj: Opravené na základe Lu, Weng (2007) 

 

Noi, Kappas (2018) vo svojej štúdii vykonali i výskum o počte vedeckých článkov 

pouţívajúcich klasifikačné algoritmy ML, SVM, ANN, DT, kNN a RF na webu Web 

of Knowledge publikovaných v období od roku 2007 do 2017 (obr. 1). Z grafu na obr. 5 je 

moţné vyčítať, ţe v období od 2007 do 2017 významne narástlo pouţívanie metód SVM 
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a RF, avšak, podľa autorov, pouţívanie ANN sa stáva menej populárnym v klasifikačných 

aplikáciách kvôli svojej vysokej komplexite vo výpočtovom spracovaní. Je taktieţ vysoký 

počet prác, ktoré sa zaoberajú MLC, ale väčšinou ide o práce, ktoré MLC pouţili len 

k porovnávaniu k iným klasifikačným algoritmom (Noi, Kappas 2018).  

 

Obr. 1 Počet článkov pouţívajúcich vybrané klasifikačné algoritmy na Web of Knowledge 

v období od 2007 do 2017  

 

Zdroj: Noi, Kappas 2018, poznámka: výskum prevedený 13.8.2017. Vysvetlivky: 

Maximum Likelihood – ML, Support Vector Machine – SVM, Artificial Neural Networks – 

ANN, Decision Trees – DT, k-Nearest Neighboor – kNN a Random Forest – RF. 

 

Maximum Likelihood 

Maximum Likehood je dobre známy algoritmus pre riadenú klasifikáciu. Počíta 

pravdepodobnosti, s akými sa má daný pixel zaradiť do určitej land cover kategórie 

a priradí sa ku kategórii s najvyššou hodnotou pravdepodobnosti, alebo nepriradí sa 

do ţiadnej, ak hodnota pravdepodobnosti je niţšia ako vopred stanovený prah (threshold) 

(Ahmad, Quegan 2012).  

ML je závislý na pravdepodobnosti rozdelenia tried prvkov. Výhodou je, ţe 

zohľadňuje variačný koeficient v rozdeleniach tried a pre normálne rozdelené dáta má ML 

niekedy lepšie výsledky ako ostatné parametrické klasifikátory (napr. Rujoiu-Mare et al. 

2017). Pre dáta, ktoré nemajú normálne rozdelenie, môţe produkovať neuspokojivé 

výsledky. 



19 

 

Gomez et al. (2016), cit. v Rujoiu-Mare et al. (2017), s. 501, tvrdia, ţe algoritmus ML 

dobre zaobchádza s kompaktnými triedami krajinnej pokrývky, ale je potrebné vytvoriť 

veľké tréningové plochy, do ktorých nezasahujú pixely z ostatných kategórií. ML 

poskytuje dobré výsledky v oblastiach, ktoré sú viac kompaktné a homogénne, napr. 

vo vyššie poloţených oblastiach a produkuje zmätky v oblastiach s heterogénnou 

štruktúrou.  

Napriek preukázanej vyššej presnosti klasifikačného algoritmu SVM (Pal, Mather 

2005; Otukei, Blaschke 2010), Mihai et al. (2017) sa pokúšali kvantifikovať zmenu lesnej 

pokrývky pohoria Iezer v Rumunsku v kontexte intenzifikácie odlesňovania na základe 

klasifikácie dát DPZ algoritmom ML. Hlavná výskumná otázka smerovala k dynamike 

zmeny lesa v sledovanom období a k vhodnosti vyuţitia dát s priestorovým rozlíšením 

30 m. Autori dospeli k záveru, ţe „analýza detekcie zmeny pri priestorovom rozlíšení 30 m 

vyhovuje poţiadavkám na mapovanie a vyhodnotenie zmien lesných porastov na lokálnej 

úrovni“ (Mihai et al. 2017, s. 2173). 

V súčasných štúdiách, ML tieţ dosahuje vysoké presnosti – dôleţitý je práve vhodný výber 

metódy na základe rôznych kritérií. Rujoiu-Mare et al. (2017) s algoritmom ML dosiahli 

presnosť 98,65 %, a to hlavne kvôli vhodnému výberu algoritmu pre takmer homogénne 

územie podkarpatskej oblasti. 

Občas, v impaktovaných časopisoch, ktoré nie sú zamerané priamo na DPZ 

a vyuţívajú ho len aplikovane, v štúdiách sa pouţíva algoritmus ML a stretávame sa aj 

s presvedčením, ţe ML je najpresnejší algoritmus pre klasifikáciu krajinnej pokrývky 

(napr. Canaz, Aliefendioğlu a Tanrıvermiş 2017).  

 

Support Vector Machine 

Support Vector Machine je neparametrický riadený klasifikátor, ktorého cieľom je nájsť 

nadrovinu (hyperplane), ktorá priestor príznakov optimálne rozdelí tak, ţe tréningové 

plochy patriace do odlišných tried leţia v opačných polopriestoroch (Cortes, Vapnik 1995).  

Jedno z najdôleţitejších prác, v ktorých sa pokúšali o aplikáciu metódy SVM 

pri klasifikácii dát diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) predstavili Pal a Mather (2005). 

SVM bol vyvinutý na riešenie binárnych problémov (two-class), takţe pri riešení 

problémov s viacerými triedami je potrebné vyuţiť kombináciu viacerých two-class metód, 

tzv. metódu multi-class. Spomínaní autori si kládli za cieľ porovnanie 2 rôznych prístupov 

pouţitia SVM, a to ‘one against the rest’ a ‘one against one’, pričom prvý prístup spočíva 

v porovnaní jednotlivých tried so zvyšnými triedami a druhý vo vytvorení dvojíc tried, 

pri ktorých sa kaţdá trieda porovná s kaţdou. Ďalším cieľom bolo porovnanie presnosti 

klasifikácie SVM s algoritmami ML a ANN pre multi- a hyperspektrálne dáta. Výskumnou 

otázkou teda bolo, ktorý klasifikátor vykazuje najvyššiu presnosť pre dané typy dát. 

Pal a Mather (2005) argumentujú, ţe prístup ‘one against one’ je presnejší a efektívnejší 

neţ ‘one against the rest’ pri klasifikácií viacerých tried. Ďalej zistili, ţe klasifikátor SVM 
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dosahuje vyššie presnosti ako klasifikátory ML a ANN, avšak pre SVM je potrebné 

vhodné nastavenie parametrov klasifikácie. Pal a Mather ďalej dokázali, ţe pístup 

‘one against the rest’, ktorý pouţili Huang, Davis, Townshend (2002) nie je optimálny pre 

multi-class klasifikáciu, pretoţe reprodukovali veľkosť vzorky (sample size) menších 

kategórií, čím zvýšili počet tréningových plôch. Mountrakis, Im, Ogole (2011) vybrali 

‘one against one’ metódu, v ktorom kaţdá individuálna trieda je testovaná oproti ostatným 

a metódu ‘one against the rest’ povaţujú za problematickú. Problémom ‘one against 

the rest’ je to, ţe môţe produkovať neklasifikované dáta a tým zniţovať presnosť celkovej 

klasifikácie. Presnosť klasifikácie je vyššia pre metódu ‘one against one’, avšak čas 

spracovania je rýchlejší pre druhú metódu. Napr. v softvéri ENVI 5.1 je implementovaná 

SVM s metódou ‘one against one’ (Wu, Lin, Weng 2004). 

Mountrakis, Im, Ogole (2011) vytvorili meta-analýzu, v ktorej sa rozoberali súčasné 

štúdie (spolu 108), ktoré sa zamerali na implementáciu algoritmu SVM a boli publikované 

v 8 hlavných časopisoch pre DPZ. Zistilo sa, ţe na rozdiel od ML, SVM  nie je senzitívny 

na veľkosť tréningových plôch a bolo dokázané, ţe SVM pracuje dobre aj s tréningovými 

plochami s limitovanou kvalitou i kvantitou, avšak na druhej strane, je potrebné vhodne 

nastaviť parametre klasifikátora. Breiman (2001), cit. v Noi, Kappas 2018, a              

Rujoiu-Mare et al. 2017 tieţ potvrdili, ţe SVM nie je senzitívny na veľkosť tréningových 

plôch, ani na spektrálny šum a pretrénovanie, avšak dáta, na ktorých sa klasifikácia 

prevádza, musia obsahovať veľké mnoţstvo spektrálnych tried pre jednotlivé kategórie 

(Gomez et al. 2016 cit. v Rujoiu-Mare et al. 2017). Hernandez et al. (2017) zistili, ţe stačí 

malý tréningový súbor dát pre SVM, pričom veľkosť jednotlivých tréningových plôch je 

dôleţitá a premenná pre rôzne typy vstupných satelitných snímok. Foody, Mathur (2004) 

zistili, ţe veľkosť tréningových plôch má menší, ale tieţ pozitívny efekt na výslednú 

presnosť klasifikácie algoritmom SVM.  

Aj napriek mnohým výhodám algoritmu SVM existujú aj isté nevýhody a ťaţkosti 

s týmto algoritmom. Huang, Davis, Townshend (2002) diskutujú detailne o faktoroch, 

ktoré ovplyvňujú výkon SVM klasifikátora, pričom SVM porovnávajú s algoritmami ML, 

ANN a DT a vyhodnocujú vplyv rôzneho nastavenia kernel hodnoty pre SVM, výberu 

tréningových plôch a vstupných dát na výkon klsifikátorov.  

Práve kernel funkcia má rozhodujúcu rolu v lokalizovaní rozhodovacích hraníc 

(nadroviny) medzi klasifikačnými triedami (Huang, Davis, Townshend 2002). Pri malej 

kernel šírke dochádza k preplneniu, pri veľkej šírke k nadmernému vyhladzovaniu 

(Mountrakis, Im, Ogole 2011). V nasledujúcej časti priblíţime najčastejšie vyuţívané typy 

kernelov: polynomiálny kernel a Radial Basis Function kernel (RBF).  

Noi, Kappas (2018) vytvorili najlepšie hodnoty C a γ pre rôzne veľkosti tréningových 

plôch a zistili, ţe vysoké hodnoty C a zároveň nízke hodnoty γ produkujú najmenšiu 

chybu, pričom nízke hodnoty C vykazujú väčšie chyby s nízkymi aj vysokými hodnotami 

γ. Hromádková (2015) vo svojej práci porovnávala výkon lineárneho, polynomiálneho 
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a RBF kernelu s rôznymi parametrami p (stupeň kernelu), C a γ. Zistila, ţe najmenej 

presné výsledky generuje pouţívanie lineárneho kernelu (p = 1), čo potvrdzovala aj štúdia 

vytvorená autormi Huang, Davis, Townshend (2002), pričom najpresnejšie výsledky 

vznikli polynomiálnym kernelom 6. stupňa (p = 6). Ďalej zistila, ţe zmena hodnoty γ 

vôbec neovplyvňuje presnosť klasifikácie polynomiálneho ani RBF kernelu, naopak, 

rozhodujúcu úlohu hrá parameter C – čím vyššia je hodnota C pri oboch kerneloch 

a hodnota p pri polynomiálnom, tým sa získava presnejší výsledok. V ďalších analýzach 

svojej práce pouţila polynomiálny kernel 6. stupňa s hodnotami 100 pre parameter C 

a 0,146 pre γ, ktoré boli predvolebné aj v softvéri ENVI 4.7. Huang, Davis, Townshend 

(2002) zistili, ţe pre 7 vstupných spektrálnych pásiem sa pri zvyšovaní hodnoty γ RBF 

kernelu zmenila presnosť len nevýznamne. Ustuner, Sanli, Abdikan (2016) dosahovali 

najlepšie výsledky s hodnotami 0.2 pre parameter γ a 300 pre C.  

 

Porovnávanie rôznych klasifikačných metód 

Existuje mnoho štúdií, v ktorých sa pokúšali porovnať rôzne klasifikačné metódy. Karan 

a Samadder (2016) kládli za cieľ porovnať presnosť algoritmov SVM a ML na prípade 

detekcie rapídnych zmien krajiny v oblastiach otvorenej ťaţby uhlia (v Dhanbade, India) 

a tým získať model vyuţitia zeme za obdobie od 2006 do 2016, pričom pouţili dáta 

Landsat 5 TM a Landsat 8 OLI/TIRS. Ďalším cieľom bolo zistiť zmeny, ktoré sa udiali 

v oblasti za 10 rokov. 

Jedným z hlavných cieľov Otukei a Blaschke (2010) bolo podobné porovnanie 

výsledkov klasifikácií na základe 3 algoritmov SVM, ML a DT. Ďalšími cieľmi boli 

preskúmať potenciál vyuţitia prístupu data mining a zistiť zmeny krajinnej pokrývky 

za obdobie 1986-2011.  

Sanchez-Hernandez et al. (2007) podobne porovnávali výkon klasifikátorov SVM 

a ML na príklade mapovania špecifických stanovíšť pouţitím dát Landsat 5 ETM+ 

v okrese North Norfolk vo Veľkej Británii. Pri pouţití SVM sa ich výsledky zlepšili 

o takmer 28 % oproti výsledkom získaných z klasifikácie algoritmom ML.  

Karan a Samadder (2016) zistili, ţe algoritmus SVM vykazuje o 6 a 3 % vyššiu 

presnosť klasifikácie pre Landsat 5 a Landsat 8 snímky, respektíve. SVM prekonal ML 

hlavne pri riešení ťaţkej výzvy – pri klasifikácii prvkov, ktoré majú podobnú odrazivosť. 

Topaloğlu, Sertel, Musaoğlu (2016) vo svojej štúdii porovnávali presnosť klasifikácie 

máp krajinnej pokrývky Istanbulu vytvorených z dát Sentinel-2 a Landsat 8 a pre oba typy 

dát vyuţili 2 klasifikačné metódy – ML a SVM. Ich cieľom bolo porovnať výslednú 

presnosť 2 typov snímok a zároveň porovnať 2 klasifikačné algoritmy prevedených 

na oboch snímkach. Došli k záveru, ţe klasifikácia prevedená algoritmom SVM vykazuje 

presnejšie výsledky pre Landsat i Sentinel dáta, pričom vyššiu presnosť dosiahli 

klasifikácie na Sentinel-2 dátach. Je to moţné vysvetliť aj tým, ţe sledované územie 

predstavovali pomerne heterogénnu oblasť, s ktorou SVM lepšie zaobchádza. 
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Foody, Mathur (2004) vyhodnocovali presnosť klasifikácií rôznych algoritmov (DT, 

ANN, a iné), ktoré sa hojne vyuţívajú, oproti algoritmu SVM so zreteľom na vplyv 

veľkosti tréningovej mnoţiny na presnosť klasifikácie. Zistili, ţe zvyšovanie veľkosti 

tréningových plôch má pozitívny efekt na presnosť klasifikácie pri kaţdom klasifikátori.   

Rujoiu-Mare et al. (2017) porovnávali potenciál snímok z jedného časového obdobia  

(single-date) so snímkami spojených z viacerých časových období (multi-date) pri pouţití 

klasifikačných metód SVM a ML v Rumunských Karpatoch a Podkarpatoch. Multi-date 

prístup umoţňuje lepšie rozlíšiť spektrálne podobné pixely, a tým zníţiť chyby plynúce 

z nesprávne zaradených pixelov v klasifikačnom procese. Multi-date prístup je moţné 

jednoducho vysvetliť ako spojenie viacerých jednoduchých snímok predstavujúcich rôzne 

fázy vegetačného obdobia jedného územia do 1 multi-date snímky, ktorá obsahuje všetky 

spektrálne triedy vstupných dát (Khatami, Mountrakis, Stehman 2016). Rujoiu-Mare et al. 

(2017) vo svojej štúdii dokázali, ţe pouţitie multi-date prístupu zvyšuje výslednú presnosť 

klasifikácie a je nevyhnutný pre rozlíšenie spektrálnej signatúry podobných klasifikačných 

tried. 

Na základe štúdia Huang, Davis, Townshend (2002), lepšie výsledky dosahuje SVM 

oproti algoritmom ANN, DT a ML, avšak štatisticky významne vyššie presnosti dosahuje 

len v prípade, ak sa pouţilo viac vstupných spektrálnych pásiem (7).  

 

2.2.4 Hodnotenie presnosti klasifikácie 

Posledným dôleţitým krokom klasifikačného procesu je vyhodnotenie výkonu klasifikácie. 

Na tento účel sa pouţívajú rôzne metódy od kvalitatívnych hodnotení na základe 

expertných a odborných znalostí po kvantitatívne hodnotenie. Je však odporúčané vyuţívať 

viac metód hodnotenia presnosti naraz (DeFries, Chan 2000 cit. v Lu, Weng 2007, s. 827).  

Na samotné hodnotenie presnosti klasifikácie sa najbeţnejšie pouţíva metóda 

priestorového porovnania výslednej klasifikácie, ktorý vznikol z dát s niţším priestorovým 

rozlíšením, s referenčnými dátami s vyšším rozlíšením. Cieľom je kvantifikovať celkovú 

presnosť získaného výsledku a aj presnosť kaţdej klasifikačnej kategórie. Existuje veľké 

mnoţstvo metód a techník na hodnotenie presnosti klasifikácie, pričom najrozšírenejšou 

a najviac vyuţívanou metódou sú chybové matice, výpočet celkovej presnosti a Kappa 

indexu (napr. Mihai et al. 2017; Otukei, Blashke 2010; Topaloğlu, Sertel, Musaoğlu 2016; 

Rujoiu-Mare et al. 2017; Noi, Kappas 2018; Ahmad, Quegan 2012; Huang, Davis, 

Townshend 2002).  

V metóde chybovej matice sa pouţíva jednoduchá kontingenčná tabuľka, v ktorej sa 

porovnávajú výsledky z vytvorenej klasifikácie s referenčnými dátami alebo dátami 

získanými z terénneho výskumu. Vypočíta sa celková, uţívateľská a spracovateľská 

presnosť.  
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Diagonálne hodnoty chybovej matice predstavujú správne zaradené pixely a 

diagonála predstavuje tieţ presnosť spracovateľa. Presnosť uţívateľa meria percentuálnu 

presnosť konkrétnej klasifikačnej triedy – presnosť správne zaradených pixelov, ţe koľko 

percent danej triedy bolo správne identifikovaná ako daná trieda (Congalton, Green 1999). 

Vypočíta sa na základe rovnosti: 

                       
   

  
       

kde,  

caa = prvok na pozícii a-tého riadku a a-tého stĺpca 

ca = suma v stĺpci 

 

Presnosť uţívateľa meria, ako dobre bola klasifikácia prevedená, vyjadruje percento 

pravdepodobnosti, ţe pixel zaradený k určitej triede v procese klasifikácie aj v skutočnosti 

reprezentuje túto triedu. V skutočnosti predstavuje, koľko percent klasifikovanej plochy 

danej triedy sa zhoduje so skutočnosťou (Congalton, Green 1999). Vypočíta sa na základe 

rovnosti: 

                    
   
  
       

kde,  

cii = prvok na pozícii i-tého riadku a i-tého stĺpca 

ci = suma v riadku 

 

 

Celková presnosť predstavuje percentuálnu hodnotu celkovo správne klasifikovaných 

pixelov. Vypočíta sa na základe rovnosti: 

                 ∑   

 

   

 ⁄        

kde, 

Q a U sú celkový počet pixelov a kategórií respektíve. 

 

Kappa koeficient meria ako dobre súhlasia klasifikované dáta s referenčnými dátami 

(Congalton, Green 1999). Hodnota 1 predstavuje 100% zhodu, pričom 0 nepredstavuje 

ţiadnu zhodu. Vypočíta sa na základe rovnosti: 

   ∑
   
 

 

   

 ∑
      
  

 

   

   ∑
      
  

 

   

⁄  

kde, 

    = suma v riadkoch 

    = suma v stĺpcoch 

 

Výpočet celkovej presnosti klasifikácie však nevystihuje presnosti jednotlivých tried 
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a pri výbere nevhodného počtu kontrolných bodov je aj zavádzajúca, preto je vhodné 

vyuţiť rozdelenie kontrolných bodov na základe prirodzeného výskytu (He, Garcia 2009, 

cit. v Noi, Kappas 2018). Ako príklad môţeme uviesť napr. vygenerovanie 50 kontrolných 

bodov pre vodstvo, o ktorom vieme, ţe bude najpresnejšie vygenerovaná trieda pričom pre 

ornú pôdu, ktorá môţe byť problematická, vygenerujeme len 10 kontrolných bodov. Tým 

sa jednoznačne zvýši naša celková presnosť. 

Podľa Heydari, Mountrakis (2018), cit. v Noi, Kappas (2018), Kappa index sa uţ postupne 

menej vyuţíva v hodnotení presnosti klasifikácie a konštatujú, ţe Kappa index môţe byť 

neprimeranou veličinou na meranie presnosti. Na základe Lu, Weng 2007, začínajú sa 

pouţívať i modifikované verzie pôvodných Kappa indexov a chybových matíc, napr. 

modifikovaný Kappa index a normalizovaná chybová matica. 

Kaţdý výskumník vo svojej štúdii sa usiluje o dosiahnutie čo najvyšších presností. 

Minimálny limit na percentuálnu presnosť sa určuje len ťaţko. Môţe to závisieť od účelu, 

mierky, ďalšieho pouţívania a iných faktorov. Niektoré štúdie pouţívajú a riadia sa 

staršími publikáciami (napr. Ahmad, Quegan 2012) a objavujú sa informácie, ţe najniţšou 

akceptovateľnou presnosťou pre jednu triedu je 90% (Story, Congalton 1986, cit. 

v Ahmad, Quegan 2012, s. 6430) a pre celkovú presnosť klasifikácie to je 85 % (Scepan 

1999, cit. v Ahmad, Quegan 2012, s. 6431). 

Ak chceme porovnávať jednotlivé klasifikačné algoritmy, je vhodné pouţiť nielen 

rovnaké tréningové plochy, ale aj rovnaké kontrolné body pre všetky metódy (ako napr. 

Noi, Kappas 2018). Pre porovnanie presností viacerých klasifikácií sa okrem spomínaných 

metód môţu pouţiť metódy, ako napr. McNemarov test alebo Z-test, ktorý vyhodnocuje 

štatistickú významnosť rozdielov v presnosti klasifikácií (Foody, Mathur 2004). 

Nevyhnutnou súčasťou procesu hodnotenia presnosti klasifikácie je pouţívanie 

primeraných referenčných dát, nad ktorými sa výsledky môţu validovať. Mihai et al. 

(2017) ako referenčné dáta pouţili pozemné merania, lesnícku databázu INCDS a tieţ 

Sentinel-2 snímky s lepším priestorovým rozlíšením oproti Landsatu. Kaplan, Advan 

(2017) a Topaloğlu, Sertel, Musaoğlu (2016) na validáciu výsledkov vyuţili snímky 

s vysokým rozlíšením od Google Earth. Rujoiu-Mare et al. (2017) vytvorili sadu 

referenčných bodov na základe ortofota a terénneho merania. 

Pri validácii dát sa stretávame s postupom, ţe sú vopred vygenerované body 

pre všetky klasifikačné kategórie z referenčných dát a tie sa potom pouţívajú na 

porovnanie s výslednou klasifikáciou (napr. Topaloğlu, Sertel, Musaoğlu 2016; Foody, 

Mathur 2004). Druhým spôsobom je vygenerovať náhodné body z výslednej klasifikácie 

pre všetky triedy a tie porovnávať s referenčnými dátami. Závisí to hlavne na tom, aký typ 

referenčných dát máme k dispozícii. Napríklad, ak nemáme k dispozícii dostatok dát, napr. 

len dáta získané z terénneho merania, budeme jednoznačne vyuţívať prvú metódu, naopak, 

ak máme k dispozícii snímky s veľmi vysokým rozlíšením o celej oblasti, je moţné vyuţiť 

i druhú metódu.  
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Foody, Mathur (2004) pouţili rovnaké kontrolné body a tým pádom mohli porovnávať 

kde a ako presne funguje určitý klasifikátor – presne ktoré body boli zle klasifikované 

metódou ML alebo SVM a to im umoţnilo vysvetliť, čo to mohlo spôsobiť.  
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3 ZÁUJMOVÉ ÚZEMIA 

Informácie o samotných vojenských obvodoch Česka, výcvikových zariadeniach a o ich 

vyuţití nájdeme v publikáciách Armády ČR a Ministerstva obrany ČR. Komplexný 

prehľad o vojenských obvodoch Československa poskytuje Šlosar et al. (2012) a obvody 

v rámci ČR publikácia AČR s názvom „Stručně o České republice, armádě a výcvikových 

zařízeních vojenského újezdu“ venované obvodom Boletice (Roušar 2005a), Libavá 

(Roušar 2006c), Hradiště (Roušar 2006a), Březiná (Roušar 2006b) a Brdy (Roušar 2005b).  

Hodnotným príkladom výskumu vojenských obvodov je monografia Sborníku 

Geografie, ktorá vyšla v roku 1998 po zrušení vojenského obvodu Ralsko. Autori sa 

zaoberajú rôznymi problémami od histórie a pôsobenia vojska na území VÚ (Komár 

1998), revitalizáciou (Poštolka 1998), biologickými a environmentálnymi aspektmi (Honcŧ 

1998) aţ po územné plánovanie (Dařílková 1998).  

Informácie o samotnom priestore Brdy poskytujú mnohé zdroje, napr. internetový 

portál regionálneho pracoviska Střední Čechy, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Ucelenú analýzu územia bývalého VO Brdy so zreteľom na ochranu prírody poskytuje 

publikácia AOPK (AOPK 2013a, 2013b). Komplexnou charakteristikou regiónu Brdy, 

hlavne potom oblastí stredných Brd sa zaoberajú napr. publikácie Čáky (1998) a publikácie 

editované Cílkom (2005, 2015). Veľmi významným zdrojom informácií boli kapitoly 

rozoberajúce všeobecnú charakteristiku oblasti (napr.  Čáka 2005, Nekut et al. 2005, 

Němec 2005), biotickou zloţkou prírodou (Sofron et al. 2005, Škoda 2005) a vplyvom 

človeka na územie (Březovský 2005, Dejmal, Petříček 2005). V súčasnosti sa prejavil 

záujem o územné štúdie (Ţaluda 2016), strategickú transformáciu VO (Matušková 2015), 

problém dlhodobej udrţateľnosti pestovania smrekov na území bývalého VO (Obermajer 

2016) a biotické riziká (Liška, Modlinger 2016). 

 

3.1 Vojenský obvod Brdy 

Bývalý vojenský obvod Brdy sa nachádzal v juhozápadnej časti Českej republiky. 

Konkrétne na hranici Plzeňského a Středočeského kraja (mapa 1) s celkovou rozlohou 26 

009 ha. Z celkovej plochy sa na vojenské účely vyuţívalo len 3 217 ha a to v tzv. 

vojenskom výcvikom priestore (VVP) Jince. Ostatné plochy boli hospodársky vyuţívané 

Vojenskými lesy a statky (VLS) (MO ČR 2016). 

Územie sa nachádza v nadmorskej výške od 400 do 870 m, geomorfologicky patrí 

do pohoria Brdy s najvyšším vrchom Tok (864,9 m n. m.), ktorý sa nachádza v oblasti 

protitankovej strelnice Tok (Čáka 2005). Najniţší bod (407 m n. m.) sa nachádza v 

najsevernejšom bode územia v katastri obce Felbabka (Čáka 2005).  

Brdy sú typické veľmi špecifickými klimatickými podmienkami. Vyššie poloţené 
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centrálne oblasti predstavujú ostrov chladnej aţ vlhkej klímy horského charakteru a iba 

do okrajových oblastí nachádzajúcich sa v niţších nadmorských výškach zasahujú vyššie 

teploty a celkovo suchšia klíma, ktorá je typická práve pre okolie (Škoda 2005). V 

údoliach sa vo veľkej miere prejavuje inverzný charakter klímy. Kvôli tunajšej klímy sa 

vyskytujú rastlinné a ţivočíšne druhy typické pre oblasti chladnejšieho typu, ale aj 

spoločenstvá, ktoré sú typické pre oblasti oveľa teplejšieho charakteru.  

Typickým príkladom pre oblasť Bŕd sú jedinečné nezalesnené plochy, ktoré vznikli 

rozrušením pôdy a porastu predovšetkým vojenskými cvičeniami, a pri ktorých bola 

zabránená sukcesia vegetácie. Veľmi typické boli časté poţiare v týchto lokalitách. 

Vzácnym javom týchto oblastí je výskyt vresovísk a rašelinísk a ďalej rada vzácnych 

ţivočíchov, napr. kunka ţltobruchá alebo listonoh letný. Vzácnosť územia dokumentuje aj 

vyhlásených 9 európsky významných lokalít (MO ČR 2006). 

Vojenský obvod Brdy bol zriadený na základe zákona 169/1949 Zb. o vojenských 

újezdech. Začiatok histórie vojenského obvodu však siaha do oveľa staršej histórie 20. 

rokov 20. storočia, kedy tu bol aj napriek veľkým protestom tunajšieho obyvateľstva 

v roku 1926 schválený projekt delostreleckej strelnice. Následne po tom, v roku 1930, uţ 

boli lokality Brdy, Jordán a Tok pripravené pre výcvik (Roušar 2005b). V čase druhej 

svetovej vojny a bezprostredne po nej bol naďalej rozširovaný VO Brdy a tým došlo 

k zániku tunajších obcí a zároveň aj k demolácii a násilnému vysťahovania z tunajších 

sídiel. VVP Jince tak predstavoval nasledujúce plochy k výcviku: delostrelecká strelnica 

Jince, protitankové strelnice Kolvín a Padrť, protilietadlová strelnica Rafanda, letecká 

strelnica Jordán, tanková strelnica Bahna, tankostrelecké cvičisko Bahna, pechotná 

strelnica Bahna a Velcí a ubytovanie pre 350 osôb v ubytovniach Valdek, Kolvín a Padrť 

(Šlosar et al. 2012). Od roku 1968 slúţili priestory k výcviku i sovietskej armády. 

Po odchode sovietskych vojsk a zmene politického reţimu dochádzalo k postupnému 

útlmu vo vojenskom vyuţívaní týchto lokalít, čo súviselo aj so zrušením povinnej 

vojenskej sluţby. Niektoré lokality preto boli zakonzervované a prestali sa úplne vyuţívať 

(Roušar 2005b). 

VO Brdy zanikol 1. januára 2016 zákonom č. 15/2015 Zb. o zrušení vojenského 

újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdŧ, o změně hranic krajŧ a o změně 

souvisejících zákonŧ (zákon o hranicích vojenských újezdŧ). Na celej ploche vojenského 

obvodu vznikla CHKO Brdy. Časť vojenského obvodu sa bude naďalej vyuţívať 

pre výcvik - vzniklo posádkové cvičisko Jince s rozlohou 560 ha (MO ČR 2016). 

 

3.2 Vojenský obvod Ralsko 

Vojenský obvod Ralsko sa nachádzal v severovýchodnej časti Českej republiky, konkrétne 

na hranici Středočeského a Libereckého kraja (mapa 1). Z celkovej plochy vojenského 
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obvodu, čo predstavovalo 24 942 ha, bolo na vojenský výcvik vo VVP Mimoň určených 

5 522 ha, teda vyše 22 % plochy (Šlosar et al. 2012). Na základe prevedenej kontroly 

v 80. rokoch, vo VVP Mimoň prebiehalo intenzívne cvičenie, t.j. na 70 % územia VVP, 

pričom v Brdách to bolo len 45 % (Šlosar et al. 2012). Na väčšine vojensky nevyuţitých 

pozemkoch VO Ralsko pôsobili a aj v súčasnosti pôsobia Vojenské lesy a statky České 

republiky, divize Mimoň. Nachádzajú sa tu aj 2 obory: Ţidlov s rozlohou 3800 ha pre chov 

jeleňov a muflónov a Velký Dub s rozlohou 534 ha pre chov danielov a muflónov (MO ČR 

2006). 

Územie bývalého VO Ralsko sa nachádza v strede Ralskej pahorkatiny s pomerne 

jednotvárnym reliéfom, ktorému dominujú vrchy leţiace na území VO – najvyšší vrch 

Ralsko (696 m n. m.), Velký Bezděz (603 m n. m.) a Malý Bezděz (578 m n. m.). 

Najniţším bodom bývalého VO Ralsko je hladina Ploučnice u Veselí s nadmorskou 

výškou 260 m. n. m., väčšina územia však leţí v nadmorskej výške 300-350 m n. m. 

(Honcŧ 1998). 

VO Ralsko bol zriadený dňa 1.7.1950 zákonom Československej republiky z dňa 

27.4.1949 č. 169/1949 Sb., avšak uţ do roku 1946 bolo postupne vysídľovaných 20 obcí 

pôvodne leţiacich na tomto území (Dařílková 1998). Do oblastí vojenského výcviku, 

do VVP Mimoň, patrili nasledujúce oblasti: strelnica Ţidlov, tanková strelnica Vrchbělá, 

pechotná strelnica Kuřívody, delostrelecká strelnica Horná Krupá, letecká strelnica 

Prosečská Horka, vodné cvičisko Svébořice, cvičisko na riadenie bojových vozidiel 

Hvězdova a zrubové tábory pre ubytovanie 1 300 osôb (Šlosar et al. 2012). V roku 1968 

československú armádu vystriedala sovietska armáda, a tým sa VO Ralsko stal najväčším 

vojenským obvodom v Českej republike, ktorú oni vyuţívali (Poštolka 1998). Na začiatku 

70. rokov bola v severnej časti VO zahájená aj ťaţba uránu, ktorá sa postupne ukončovala 

po roku 1991 spolu s odchodom vojsk (Dařílková 1998). VO Ralsko, spolu s VO Dobrá 

Voda, Mladá v Českej republike a Valaškovce v Slovenskej republike, boli oficiálne 

zrušené na základe uznesenia vlády ČSFR z dňa 5.9.1991, č. 541 (Šlosar et al. 2012) 

a ku dňu 1.1.1992 územie predané príslušnému okresnému úradu (Komár 1998).  

Moţným paradoxom je, ţe práve správa armády na území vojenských obvodov 

dokázala udrţať dobrý stav ţivotného prostredia. Prírodovedné výskumy prevedené 

v oblasti bývalého VO Ralsko dokladajú takmer nedotknutý alebo mierne ovplyvnený stav 

(Komár 1998). Honcŧ (1998) konštatuje, ţe aspoň časť územia bývalého VO Ralsko patrí 

k prírodovedne najcennejším oblastiam Čiech. Po intenzívnejších zoologických 

a botanických prieskumoch od roku 1991, boli zistené napr. 2 druhy roztočov nové 

pre vedu, a celá rada druhu nových pre faunu Čiech, pričom sa tu nachádza 145 osobitne 

chránených druhov rastlín (Honcŧ 1998). Vysokú hodnotu krajiny a jej jedinečnosť 

dokumentuje aj veľký počet chránených území. Na území VO sa nachádza 1 chránená 

krajinná oblasť (České středohoří), 2 národné prírodné rezervácie (Břehyně-Pecopala, 

SWAMP), 1 chránené vtáčie územie (Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady), 
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3 prírodné rezervácie (Hradčanské rybníky, Velký a Malý Bezděz, Ralsko), ďalších 

6 európsky významných lokalít a 8 prírodných pamiatok (MO ČR 2006).  

 

Mapa 1 Poloha skúmaných území v rámci Českej republiky 

 

Zdroj dát: ArcČR 3.2, ArcČR 3.3, WMS ČÚZK 
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4 POUŽITÉ DÁTA A METODIKA 

4.1 Použité dáta 

4.1.1 Satelitné snímky 

Pre spracovanie klasifikácie krajinnej pokrývky záujmových území boli vyuţité satelitné 

snímky druţicových misií Landsat a Sentinel. Vybrané boli najmä na základe voľnej 

dostupnosti, dobrému temporálnemu a priestorovému rozlíšeniu. V prípade misie Landsat 

sa jedná o dáta poskytované spoločnosťou USGS, ktoré boli stiahnuté z portálu Earth 

Explorer a v prípade misie Sentinel poskytované spoločnosťou ESA a Copernicus z portálu 

Copernicus Open Access Hub. 

 Prelom a začiatok novej éry najstaršieho globálneho snímacieho programu Landsat 

predstavoval rok 2008, kedy USGS začal poskytovať cez internet voľný a otvorený prístup 

k vyše 2 miliónom satelitným snímkam s rozlíšením 30 m, siahajúcich do začiatku Landsat 

misie, k Landsatu 1 v roku 1972 (Woodcock et al. 2008). Od tohto roku sa začal rapídne 

rásť počet stiahnutých Landsat snímok a v súčasnosti (k 31. decembri 2017) predstavuje 

vyše 70 miliónov stiahnutých snímok (viď obr. 2), pričom počet nahraných Landsat 

snímok je vyše 7,2 miliónov (obr 3). Oproti tomu, na portáli Copernicus Open Access Hub 

je v súčasnosti dostupných vyše 7,3 miliónov Sentinel produktov (misií Sentinel 1-3), 

pričom prvá druţica bola odštartovaná len v roku 2014 (Copernicus 2018).  

Pre záujmové územia boli vybrané bezoblačné snímky z druţíc Sentinel-2 a Landsat 8 

nasnímané v rovnaký deň, 27.8.2016, čo následne umoţní vhodné porovnanie 

dosiahnutých výsledkov (viď. tab. 3).  

 

Tab. 3 Vybrané satelitné snímky pre záujmové územia 

Pre územie Typ dát Nasnímané Názov snímku 

Ralsko Sentinel-2 27.8.2016 
S2A_OPER_MSI_L1C_TL_SGS__20160827T15353
3_A006168_T33UVS_N02.04 

Brdy  Sentinel-2 27.8.2016 
S2A_OPER_MSI_L1C_TL_SGS__20160827T15353
3_A006168_T33UVR_N02.04 

Ralsko a Brdy Landsat 8 27.8.2016 LC08_L1TP_192025_20160827_20170321_01_T1 

Zdroj: USGS, Copernicus 
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Obr. 2 Počet stiahnutých snímok (v miliónoch) z EarthExplorer portálu od decembra 2008 

 

Zdroj: prebraté z USGS (2018c) 

 

Obr. 3 Počet Landsat snímok nahraných na portál EarthExplorer za kaţdú misiu 

 

Zdroj: prebraté z USGS (2018b) 

 

Landsat 8 

Z misie Landsat boli vyuţité snímky senzoru Landsat 8 OLI/TIRS. Pre územia boli pouţité 

dáta typu Level-2, teda tzv. SR (Surface Reflectance), ktoré sú uţ pripravené na pouţitie 

napr. pri monitorovaní krajinnej pokrývky. Tieto dáta predstavujú blízky odhad spektrálnej 

odrazivosti zemského povrchu (Bottom of Atmosphere - BOA), ako keby boli nasnímané 
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priamo nad zemským povrchom s absenciou atmosférického rozptylu alebo absorpcie a sú 

odstránené i rušivé vplyvy osvetlenia a geometrie (USGS 2015a). Sú generované z tzv. 

Landsat Surface Reflection Code (LaSRC), ktorý vyuţíva pobreţné aerosólové spektrálne 

pásmo na vykonanie skúšok aerosólovej inverzie, vyuţíva podporné klimatické dáta 

z misie MODIS a pouţíva jedinečný model prenosu ţiarenia (USGS 2018a).  

Landsat 8 multispektrálne dáta sú nasnímané v 11 spektrálnych pásmach v Operational 

Land Imager (OLI) a Thermal Infrared Senzor (TIRS) s priestorovým rozlíšením 

30 a 100 m, respektíve (tab. 4). Termálne pásma sú v produktoch Landsat prevzorkované 

na dáta s 30 m rozlíšením. Dátová sada Level-2 SR obsahuje len 7 pásiem (viď tab. 4). 

Za 1 deň nasníma Landsat 8 vyše 400 snímok so šírkou scény 185 km, pričom časové 

rozlíšenie je 16 dní a radiometrické rozlíšenie 12-bitov. (Loveland, Irons 2016) Na obr. 4 

je znázornené priestorové rozloţenie oblastí snímaných druţicou Landsat 8 a počty 

nasnímaných snímok jednotlivé oblasti. V roku 2017 bolo nasnímaných spolu vyše 

257 tisíc snímok Landsat 8 (USGS 2018d). Dáta sú poskytované vo formáte GeoTIFF, 

v súradnicovom systéme UTM (elipsoid WGS 84) (USGS 2016).  

 

Tab. 4 Spektrálne pásma snímača Operational Land Imager (pásma 1-9) a Thermal 

Infrared Senzor (pásma 11-12) 

Spektrálne pásmo 
Rozsah vlnovej 

dĺžky  (µm) 
Priestorové 

rozlíšenie (m) 

1 - pobrežný aerosól 0,43–0,45 30 

2 - modré 0,45–0,51 30 

3 - zelené 0,53–0,59 30 

4 - červené 0,64–0,67 30 

5 - blízke infračervené (NIR) 0,85–0,88 30 

6 - SWIR 1 1,57–1,65 30 

7 - SWIR 2 2,11–2,29 30 

8 - panchromatické 0,50–0,68 15 

9 - cirrus 1,36–1,38 30 

10 - termálne infračervené 1 10,60–11,19 100 

11 - termálne infračervené 2 11,50–12,51 100 

Zdroj: prebraté z Loveland, Irons (2016) 

Poznámka: vyznačené pásma predstavujú pásma, ktoré obsahuje dátová sada Level 2 SR 
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Obr. 4 Teplotná mapa Landsat 8 produktov publikovaných počas roku 2016 

 

Zdroj: prebraté z USGS (2018d) 

 

Sentinel-2 

Na základe ESA (2018b): „Sentinel-2 je široko-pásová, multispektrálna snímkovacia misia 

s vysokým rozšírením, podporojúca Copernicus Land Monitoring štúdie, zahrňujúce 

monitorovanie vegetácie, pôdny a vodný kryt, taktieţ pozorovanie vnútrozemských 

vodných tokov a pobreţných oblastí.“ 

 Sentinel-2 misia predstavuje systematické pokrytie všetkých kontinentálnych oblastí 

(zahrňujúcich vnútrozemské vody) medzi rovnobeţkami 56° juţnej zemepisnej šírky 

a 84° severnej zemepisnej šírky, všetky pobreţné vody do diaľky 20 km od pobreţia, 

všetky ostrovy väčšie neţ 100 km
2
, všetky ostrovy EU, Stredozemné more, všetky uzavreté 

moria (ako napr. Kaspické more) a niektoré oblasti na základe poţiadaviek Copernicus 

sluţby – Antarktída alebo Baffinovo more (ESA 2015). Na obr. 5 sú zobrazené oblasti, 

pre ktoré sú snímané snímky Sentinel-2. Niektoré oblasti, ako pevninská časť Európy 

a Afrika sú počas roku zásobované väčším mnoţstvom záberov (viac ako 450 snímok), 

pričom menej ako 80 snímok je zriadených vo väčšine územia Antarktídy, vzdialených 

ostrovoch a oblastiach vzdialených viac ako 20 km od pevniny (Obr. 6). Tieto snímky 

nezahrňujú len nasnímané surové snímky, ale aj ostatné produkty, napr. Level-1A,  

Level-1B, Level-1C alebo Level-2A produkty. 
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Obr. 5 Časové rozlíšenie misie Sentinel-2 od vypustenia druhej druţice (2017) 

 

Zdroj: prebraté z ESA (2015). Vysvetlivky: žlté 10 dní, zelené 5 dní 

 

Obr. 6 Teplotná mapa Sentinel-2A produktov publikovaných počas roku 2016 

 

Zdroj: prebraté z ESA (2015) 

 

 Od roku 2017, v misii Sentinel-2 pracujú súčasne 2 identické satelity rozdelené 

na 180° na slnečne synchrónnej obeţnej dráhe v strednej nadmorskej výške 786 km. Prvý 

satelit, Setinel-2A, bol vypustený 23. júna 2015 a druhý, Sentinel-2B, 7. marca 2017 

a predpokladá sa ich ţivotnosť minimálne 7 rokov. Snímky sú nasnímané 

v 13 spektrálnych pásmach, z toho 4 majú 10 m priestorové rozlíšenie, 6 pásiem s 20 m 

a 3 pásma so 60 m rozlíšením (viď tab. 5). Šírka jedného pásma predstavuje 290 km. 

Radiometrické rozlíšenie majú rovnaké ako Landsat 8 dáta, 12 bitové. Sentinel-2 dáta sú 

poskytované vo formáte SENTINEL-SAFE, zahrňujúce obrazové dáta v JPEG2000 

formátu, indikátory kvality (detective pixels mask), podporné dáta a metadáta. (ESA 2015 

a ESA 2018) 
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Tab. 5 Charakteristika spektrálnych pásiem druţice Sentinel-2 

Spektrálne pásmo 
Rozsah vlnovej 

dĺžky (µm) 
Priestorové 

rozlíšenie (m) 

1 – pobrežné/aerosóly 0,430–0,457 60 

2 – modré 0,440–0,535 10 

3 – zelené 0,537–0,582 10 

4 – červené 0,646–0,684 10 

5 – NIR 2 0,694–0,713 20 

6 – NIR 3 0,731–0,749 20 

7 – NIR 4 0,769–0,797 20 

8 – blízke infračervené (NIR) 1 0,773–0,908 10 

8a – NIR 5 0,848–0,881 20 

9 – atmosférické/vodné pary 0,932–0,958 60 

10 – Cirrus 1,337–1,412 60 

11 – SWIR 1 1,539–1,682 20 

12 – SWIR 2  2,078–2,320 20 

Zdroj dát: ESA 2015 a USGS 2015b 

 

4.1.2 Referenčné dáta 

Na účely zberu tréningových plôch a následnú kontrolu správnosti klasifikácie boli pouţité 

letecké snímky. Konkrétne sa jednalo o ortofoto spoločnosti TopGis, ktoré bolo poskytnuté 

po poţiadaní firmy formou WMS sluţby. Priestorové rozlíšenie snímok je 12,5 cm. 

Snímky ortofota pre západnú časť Českej republiky boli nasnímané v roku 2016, konkrétne 

medzi 28. a 31. augustom pre VO Brdy (rozdiel medzi satelitnými snímkami a ortofotom 

len maximálne 4 dni) a 24. júna (rozdiel pribliţne 2 mesiace) a malá časť 31. augusta 

pre VO Ralsko.  

Pri rozlišovaní medzi ornými pôdami a trvalým trávnym porastom sa pri výbere 

tréningových plôch a následne aj kontrole presnosti klasifikácie v oblasti VO Ralsko ako 

podporné referenčné dáta sa pouţil Veřejný registr pŧd pLPIS, ktorej online databáza 

obsahuje nielen súčasný stav a charakteristiku jednotlivých hospodársky vyuţívaných pôd, 

ale aj údaje z predošlých registrovaných období. 

 

4.1.3 Hranice záujmového územia 

Hranice záujmového územia VO Brdy boli získané z databáze ArcČR 500 verzie 3.2 

spoločnosti ARCDATA Praha. Hranice VO Ralsko boli poskytnuté Krajským úřadem 

Libereckého kraja, odboru územního plánování a stavebního řádu. 
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4.2 Metodika 

Metodicky sa v tejto práci postupovalo od získania potrebných satelitných snímok 

z portálov EarthExplorer (earthexplorer.usgs.gov) a Copernicus Open Access Hub 

(scihub.copernicus.eu), získania WMS sluţby ortofota od firmy TopGis aţ po získanie 

hraníc bývalých vojenských obvodov od Křajského úřadu Libereckého kraja a z databáze 

ArcČR. Nasledovalo predspracovanie satelitných snímok v softvéroch ENVI a SNAP. 

Vykonali sa atmosférické korekcie dát Sentinel-2 pomocou toolboxu Sen2Cor a urobilo sa 

prevzorkovanie týchto dát, vybrali sa vhodné spektrálne pásma a snímky sa orezali 

do tvaru skúmaného územia. Pred samotným procesom klaisifikácie bolo nutné pozbierať 

tréningové plochy nad satelitnými snímkami pomocou leteckých snímok TopGis. 

Tréningové plochy mohli vstupovať do klasifikácie aţ po ich štatistickej validácii. 

Následne sa vytvorili klasifikácie krajinnej pokrývky pomocou algoritmov ML a SVM 

a post-klasifikačnými úpravami sa vyhladili. Aby mohli byť jednotlivé výsledky 

klasifikácie medzi sebou porovnávané, bola potreba vyhodnotiť presnosť. V nasledujúcich 

častiach práce budú priblíţené jednotlivé kroky metodiky. Na obr. 7 je zobrazený základný 

postup metodiky. 

 

Obr. 7 Metodika práce 

 

Zdroj: vlastná tvorba  
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4.2.1 Predspracovanie satelitných snímok  

Po získaní potrebných satelitných snímok Landsat 8 a Sentinel-2, bolo potrebné spraviť 

isté korekcie a úpravy. Rujoiu-Mare et al. (2017) tvrdia, ţe pre klasifikáciu krajinnej 

pokrývky je potrebné mať kalibrované dáta z hľadiska odrazivosti povrchu, teda pouţiť 

dáta predspracované na Surface Reflectance. Keďţe Landsat 8 snímky sú stiahnuté 

vo formáte Level 2 Surface Reflectance, úpravy je potrebné vykonať len na dátach 

Sentinel-2 Level 1C TOA. Tieto úpravy pomôţu aj k lepšej zrovnateľnosti týchto dvoch 

typov snímok. Pre získanie atmosféricky upravených dát bol pouţitý plugin Sen2Cor 

dostupný v softvéri SNAP. Podobný postup bol vyuţitý aj v štúdiách Rujoiu-Mare et al. 

(2017) a Noi, Kappas (2018). Na druhú stranu, Topaloğlu, Sertel, Musaoğlu (2016) 

pred klasifikáciou krajinnej pokrývky nepouţili atmosférické korekcie na vstupné dáta, 

a odôvodnili to tým, ţe snímky boli celkom jasné a bez oblakov.  

Následne bolo kľúčové sa rozhodnúť, ktoré spektrálne triedy budú vstupovať 

do procesu klasifikácie. Topaloğlu, Sertel, Musaoğlu (2016) pri porovnaní snímok Landsat 

8 a Sentinel-2 pouţili len tie spektrálne pásma, ktoré boli rozsahom vlnovej dĺţky rovnaké 

pre oba vstupné dáta a následne spektrálne pásma Sentinel-2 prevzorkovali na pásma 

s rozlíšením 30 m, aby vytvorili porovnateľné snímky. Marangoz, Sekertekin, Akcin 

(2017) tieţ porovnávali Landsat 8 a Sentinel-2 dáta a vybrali len 4 spektrálne pásma – 

červené, zelené, modré a blízke infračervené (NIR 1 pri Sentinel-2), prevzorkovanie tak 

nebolo potrebné. V iných štúdiách sa pouţilo viac spektrálnych pásiem dát Sentinel-2, 

ktoré boli prevzorkované na 10 m (Rujoiu-Mare et al. 2017; Kaplan, Avdan 2017) alebo 

na 20 m (Noi, Kappas 2018).  

V tejto práci, pre Landsat 8 dáta bolo vybraných 6 spektrálnych pásiem (pásma 2 aţ 7) 

poskytované v získanej dátovej sade typu Level 2 SR. Pásmo 1 z tejto sady nebol pouţitý. 

Pre klasifikačný proces nad Sentinel-2 dátami bolo vybraných 9 spektrálnych pásiem 

s 10 a 20 m priestorovým rozlíšením, teda pásma 2 aţ 8, 11 a 12. Spektrálne pásmo 8a bolo 

vynechané, keďţe rozsahom vlnovej dĺţky sa úplne prekrýval s pásmom 8, ktorý má 

lepšie, 10 metrové, priestorové rozlíšenie. Pásma so 60 m priestorovým rozlíšením (1, 9 

a 10) neboli pouţité. Keďţe vybrané dáta sú rôzneho priestorového rozlíšenia, je potrebné 

ich prevzorkovať na rovnaké priestorové rozlíšenie. Pre získanie čo najpresnejšieho 

výsledku, v tejto práci bolo rozhodnuté zachovať 10 metrové spektrálne pásma 

a 20 metrové prevzorkovať na 10 metrové. Prevzorkovanie bolo prevedené v softvéri 

SNAP najbeţnejšie pouţívanou metódou, metódou najbliţšieho suseda, ktorý kaţdému 

pixelu v novej snímke priradí hodnotu najbliţšieho pixelu (od centra k centru) 

z pôvodného snímku (Richards, Jia 2006). 

Po prevedených atmosférických korekciách a prevzorkovaní, vybrané spektrálne 

pásma boli spojené v jednu vrstvu (layer stacking) a následne orezané na veľkosť 

skúmaných území v softvéri ENVI. 
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4.2.2 Výber tried krajinnej pokrývky 

Prvým krokom pre samotnú klasifikáciu bola nutná definícia a určenie počtu 

klasifikačných tried. Pre stanovenie tried môţu byť nápomocné nomenklatúry 

databáz krajinnej pokrývky (land cover – LC) a vyuţitia zeme (land use – LU). Prvé 

databázy krajinnej pokrývky na národnej aţ kontinentálnej úrovni zaloţené na interpretácii 

dostupných satelitných snímok (Lansat, IRS, SPOT atď.) vznikali uţ v 70. a 80. rokoch 

minulého storočia (Rujoiu-Mare et al. 2017). Prvým z nich bola databáza U.S. Geological 

Survey Land Use Land Cover Classification System (Anderson et al. 1976) a CORINE 

Land Cover od European Environment Agency (Bossard, Feranec, Oťaheľ 2000). 

Medzi ďalšie databáze krajinnej pokrývky na globálnej škále patria napr. Land Cover 

Classification System od FAO, Global Land Cover (GLC), GlobeLand30, GlobCover, 

GLC2000, GIOS a mnohé ďalšie (USGS 2016).  

Na národnej a tieţ európskej úrovni vznikla nomenklatúra EAGLE, ktorá kladie 

za cieľ zjednotiť v súčasnosti najviac vyuţívané nomenklatúry LC a  LU, ktoré majú často 

od seba odlišné a nejasné vysvetlenia jednotlivých tried, a vo väčšine prípadov tieto triedy 

predstavujú zmes LC a LU tried. Nomenklatúra EAGLE vznikla v potrebe modifikovať 

nomenklatúru CORINE, u ktorej dokázali mnohé problémy, napr. zmes LC a LU 

informácií, nejasné definície tried, málo tematických detailov, ţiadna flexibilita 

v reagovaní na novo vznikajúce fenomény krajiny (energetické plodiny, umelé 

zasneţovanie, atď.) a iné. Pre bliţšie informácie viď Arnold et al. (2013 a 2016). 

Topaloğlu, Sertel, Musaoğlu (2016) pri rozhodovaní o výbere klasifikačných tried 

zvolili 8 kategórií, ktoré adaptovali z nomenklatúry CORINE. V tejto práci bol postup 

podobný, bola vyuţitá klasifikačná nomenklatúra známej databázy CORINE Land Cover 

(Copernicus 2018). Riešené územie má určité špecifiká a tak musela byť vytvorená 

modifikovaná legenda, ktorá brala do úvahy netradičné a pre našu analýzu relevantné 

kategórie, napr. sukcesívne porasty. S ohľadom na priestorové rozlíšenie a zastúpenie 

niektorých zloţiek, boli mnohé kategórie CORINE agregované. Boli vytvorené 

nasledujúce kategórie: 

 Vodné plochy 

 Listnaté lesy 

 Ihličnaté lesy 

 Zastavané plochy 

 Trávnatý porast 

 Orná pôda 

 Riedka vegetácia 

 Bez vegetácie 

 

V nasledujúcich častiach je poskytnutý bliţší popis vybraných tried krajinnej pokrývky 

a ich nadväznosť na CORINE databázu: 
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Vodné plochy 

Kategória vodných plôch predstavuje oblasti vodných plôch (obr. 8). V miestach 

vojenských obvodov sa nachádzajú aj vodné toky, ale ich šírka nebola vzhľadom k 

priestorovému rozlíšeniu dát Landsat 8 relevantná pre trénovanie tejto kategórie. 

 

Obr. 8 Ukáţka tréningových plôch vodných plôch pre Landsat 8, Sentinel-2 snímky 

a pohľad na ortofoto TopGis 

 

Zdroj dát: USGS , Copernicus (2018), TopGis (2018) 

 

Listnaté lesy 

Pre túto kategóriu bola pouţitá trieda CORINE 3.1.1. listnaté lesy. Na základe CORINE 

definície, do tejto triedy patria územia aspoň s 30% pokrytím korunami listnatých lesov. 

Ak sa jednalo o oblasti, do ktorých zasahovali aj miestami nejaké ihličnaté lesy, o zaradení 

do určitej kategórie sa rozhodovalo na základe prevládajúceho typu lesa (obr. 9). 

 

Obr. 9 Ukáţka tréningových plôch listnatých lesov pre Landsat 8, Sentinel-2 snímky 

a pohľad na ortofoto TopGis 

 

Zdroj dát: USGS, Copernicus, TopGis 

 

Ihličnaté lesy 

V prípade ihličnatých lesov sa rozhodovalo podobne ako pri kategórii listnatých lesov - 

rozhodovalo sa na základe prevaţujúceho zastúpenia ihličnatých drevín. Zastúpenie 

zmiešaných lesov je v území marginálne, nebola tak vytvorená samostatná kategória. 
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O zaradení týchto plôch do určitej triedy sa rozhodovalo na základe toho, ktorý typ lesa 

prevládal (obr. 10). V CORINE databáze to je trieda 3.1.2. ihličnaté lesy. 

 

Obr. 10 Ukáţka tréningových plôch ihličnatých lesov pre Landsat 8, Sentinel-2 snímky 

a pohľad na ortofoto TopGis 

 

Zdroj dát: USGS, Copernicus, TopGis 

 

Zastavané plochy 

Do nami vytvorenej kategórie zastavené plochy (obr. 11) boli zahrnuté nasledujúce 

kategórie CORINE: 1.1.1 súvislá zástavba, 1.1.2 nesúvislá zástavba, 1.2.1 priemyselná a 

komerčná zástavba, 1.2.4 areály letísk. Pri trénovaní tejto kategórie neboli zaradené cesty a 

ţeleznice s ohľadom na ich tvar a rozlohu, ktorú nie je moţné detekovať kvôli 

priestorovému rozlíšeniu dát Landsat 8 a zároveň aj vopred stanovenej minimálnej 

mapovacej jednotke. V našej kategórii sa veľmi ojedinele vyskytovali priemyselné oblasti 

a najviac plôch pripadlo na nesúvislý typ zástavby. Čo sa týka dopravnej infraštruktúry, tak 

rozlíšiteľnými boli areály letísk. 

 

Obr. 11 Ukáţka tréningových plôch zastavanej plochy pre Landsat 8, Sentinel-2 snímky 

a pohľad na ortofoto TopGis 

 

Zdroj dát: USGS, Copernicus, TopGis 

 

Trávnatý porast 

Pri tvorbe tejto kategórie boli pouţité najmä kategórie CORINE 2.3.1 lúky a pasienky 
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a ďalej 3.2.1 prirodzené lúky. CORINE definuje tieto triedy ako oblasti hustého pokrytia 

trávnatým porastom, ktoré sú poľnohospodársky vyuţívané ku koseniu a pastve dobytka 

alebo sú to areály prirodzených  trávnych porastov s rozptýlenými kríkmi. Lúky a pasienky 

sa vyskytovali na ojedinelých miestach vnútri VÚ a hlavne na hraniciach území v blízkosti 

okolitých obcí, a naopak prirodzené lúky sa vyskytovali vo vnútri vojenských území - teda 

v oblastiach strelníc, dopadových územiach apod. (obr. 12). 

 

Obr. 12 Ukáţka tréningových plôch trávnatých porastov pre Landsat 8, Sentinel-2 snímky 

a pohľad na ortofoto TopGis 

 
Zdroj dát: USGS, Copernicus, TopGis 

 

Orná pôda 

Trieda orná pôda bola definovaná rovnako ako CORINE trieda 2.1.1. nezavlaţovaná orná 

pôda, teda ako všetky poľnohospodárske pôdy, na ktorých sa pestovali obilniny, 

strukoviny, priemyslové plodiny, okopaniny a krmivá. Rozpoznávali sa na základe uţ 

spomenutej databáze pLPIS a ortofota TopGis. Orná pôda bola v období nasnímania 

druţicových snímok, teda 27.8.2016, väčšinou uţ zoraná, takţe na území týchto plôch sa 

nenachádzala vegetácia (obr. 13). 

 

Obr. 13 Ukáţka tréningových plôch ornej pôdy pre Landsat 8, Sentinel-2 snímky a pohľad 

na ortofoto TopGis 

 

Zdroj dát: USGS, Copernicus, TopGis 

 

Riedka vegetácia 

Kategória riedka vegetácia sa vymedzila ako sukcesívna vegetácia, ktorá bola prítomná 
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v miestach prechodu novovznikajúceho lesa z trávnatého porastu, hlavne v miestach 

nevyuţívaných vojenských priestorov, potom v oblastiach vyťaţeného lesa a v neposlednej 

rade na miestach významných vresovísk a krovísk na územiach bývalých dopadových 

plôch. Do tejto kategórie spadajú aj plochy lesných škôlok a mladých porastov. Tento typ 

je charakteristický riedkym zastúpením drevín alebo výskytom drevín nízkej výšky 

(obr. 14). Na základe CORINE, do tejto kategórie patria triedy 3.2.2. vresoviská a slatiny,  

3.2.4. prechodné leso-kroviny a 3.3.3. areály s riedkou vegetáciou. 

 

Obr. 14 Ukáţka tréningových plôch riedkej vegetácie pre Landsat 8, Sentinel-2 snímky 

a pohľad na ortofoto TopGis 

 

Zdroj dát: USGS, Copernicus, TopGis 

 

Bez vegetácie 

Do tejto oblasti patria zvyčajne holá pôda bez vegetácie a bez poľnohospodárskeho 

vyuţitia. V našom prípade sa jedná o dopadové plochy, prípadne o plochy strelníc alebo 

miest po ťaţbe stromov. Pôdy bez vegetácie predstavujú miesta, kde zastúpenie vegetácie 

je niţšie ako 10%. Na rozdiel od zastavanej plochy, kde sa často vyskytujú spevnené 

povrchy, v tomto prípade sa jedná o holú pôdu bez vegetačného krytu  (obr. 15). Pri 

definovaní tejto triedy bola nápomocná nomenklatúra EAGLE, podľa ktorej táto trieda 

zodpovedá triede EAGLE 1.2.4 holé pôdy. 

 

Obr. 15 Ukáţka tréningových plôch bez vegetácie pre Landsat 8, Sentinel-2 snímky 

a pohľad na ortofoto TopGis 

 

Zdroj dát: USGS, Copernicus, TopGis 
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4.2.3 Stanovenie minimálnej mapovacej jednotky 

Minimálna mapovacia jednotka (MMJ) sa stanovila na 0,5 ha pre Landsat 8, čo vlastne 

predstavuje veľkosť plochu 6 pixelov a pre výsledky Sentinel-2 dát (plocha 25 pixelov) to 

bolo 0,25 ha, inšpirované Urban Atlasom, ktorý má MMJ tieţ 0,25 ha (Copernicus 2016).  

 

4.2.4 Tréningové plochy 

Pri tvorbe tréningových plôch sa dbalo najmä na nasledujúce kritériá: 

 Pre všetky klasifikačné triedy sú rozmiestnené rovnomerne po celom pozorovanom 

území 

 Jednotlivé tréningové plochy obsahujú pixely len jednej triedy - nezasahujú teda 

do pixelov okolitých tried a ich minimálny počet bol stanovený na 5 pixelov (pre 

Landsat 8 dáta) 

 Dbalo sa na vyváţenosť počtu (pixelov i polygónov) tréningových plôch 

 Pre Landsat 8 a Sentinel-2 dáta boli vyuţité rovnaké tréningové plochy 

 Museli splňovať normálne rozdelenie a museli byť štatisticky oddeliteľné 

 

Pri zbere tréningových plôch bol vyuţitý softvér ArcGIS, kde bola vytvorená 

vektorová polygónová vrstva (shapefile) s polygónmi pre jednotlivé tréningové plochy. Pre 

dosiahnutie najvyššej presnosti detekcie jednotlivých tried boli okrem satelitných snímok 

vyuţité aj letecké snímky. V prípade pouţitia dát Landsat i Sentinel, nápomocné bolo 

vyuţitie prahovania pre zvýraznenie vodných plôch s úpravou rozpätia histogramu 

blízkeho infračerveného spektra. Prípadne boli pouţité farebné syntézy pre zobrazenie 

satelitných snímok v nepravých farbách. Konkrétne boli vyuţité tieto RGB syntézy: 543 

(respektíve 843 pri Sentinel-2 dátach) na detekciu a rozlíšenie ihličnatých a listnatých 

lesov, prípadne potom syntézy 853 pri Landsat 8 dátach, ktorá bola uţitočná aj pre 

detekciu ostatných tried.  

Dbalo sa na to, aby počet pixelov tréningových plôch bol pribliţne vyváţený - cca 220 

pixelov/trieda pre Landsat 8 a 1400 pixelov/trieda pre Sentinel-2, niektoré triedy sa však 

nemohli byť natrénované na takýto počet pixelov (tab. 6). Jedná sa napr. o vodné plochy 

vo VO Ralsko a zastavané plochy vo VO Brdy a o územia bez vegetácie v oboch VO. 

Pri týchto triedach nebol dostatočný počet jasne identifikovateľných pixelov, hlavne 

na dátach Landsat 8. Ťaţšou úlohou bolo stanoviť rovnaký počet polygónov jednotlivých 

tried. Menej polygónov bolo vytvorených pre triedy, ktorých zastúpenie v rámci územia 

bolo menšie (zastavané plochy vo VO Brdy, vodné plochy a orná pôda). Pre územia, ktoré 

sa vyskytovali len na malých plochách (napr. trávnaté porasty a plochy bez vegetácie) bola 

potreba vytvoriť viac polygónov.  

Po vytvorení dostatočného mnoţstva tréningových plôch (viď. tab. 6) bol vytvorený 
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shapefile nahraný do softvéru ENVI 5.1. Následne bol shapefile prevedený funkciou 

Vector to ROI a priradený k určitej satelitnej snímke. Tréningové plochy boli štatisticky 

overované v korelácii s priradenými vstupnými dátami – satelitnými snímkami. Štatistické 

testovanie sa začalo kontrolou normálneho rozdelenia spektrálnych vlastností jednotlivých 

typov povrchu, ktorý je dôleţitým predpokladom pre algoritmus ML. Pri nedodrţaní 

normálneho rozdelenia bol vykonaný opätovný výber pixelov pre klasifikačnú tréningovú 

mnoţinu (proces bol opakovaný dovtedy, kým sa nedosiahlo normálne rozdelenie 

pozorovaného histogramu všetkých zástupcov tried). Následne boli vytvorené grafy 

znázorňujúce priemernú spektrálnu odrazivosť a smerodajnú odchýlku. Tieto grafy boli 

vytvorené v softvéri Microsoft Office Excel na základe hodnôt priemernej spektrálnej 

odrazivosti a smerodajnej odchýlky tréningových plôch získaných zo štatistického 

testovania v ENVI 5.1 pomocou funkcie Compute Statistics from ROIs. Malé smerodajné 

odchýlky ukazujú, ţe spektrálne charakteristiky v rámci tréningových plôch sú podobné, 

naopak, veľké ukazujú veľkú variabilitu v odrazivosti tréningových plôch v danej triede 

(Rujoiu-Mare et al. 2017). 

Nakoniec bol prevedený test spektrálnej oddeliteľnosti pouţitím algoritmu Jeffries-

Matusita vzdialenosť a transformované divergencie v softvéri ENVI 5.1 (funkciou 

Compute ROI Separability), ktorý ukazuje ako dobre sú jednotlivé klasifikačné triedy 

oddeliteľné porovnávané v dvojiciach. Výsledkom je tabuľka alebo graf predstavujúci 

hodnoty, ktoré sa pohybujú od 0 do 2, pričom hodnota 2 predstavuje 100% oddeliteľnosť 

tried (Richards, Jia 2006). 

 

Tab. 6 Charakteristika tréningových plôch pre skúmané územia 

Trieda krajinnej 

pokrývky 

Brdy Ralsko 

Počet pixelov Počet 

polygónov 

Počet pixelov Počet 

polygónov Landsat 8 Sentinel-2 Landsat 8 Sentinel-2 

Vodné plochy 205 1577 6 165 1044 8 

Listnaté lesy 220 1637 11 215 1447 9 

Ihličnaté lesy 231 1459 16 306 2003 13 

Zastavená plocha 82 529 5 233 1471 17 

Trávnatý porast 211 1330 17 236 1358 19 

Riedka vegetácia 223 1359 16 220 1412 9 

Bez vegetácie 186 1132 25 174 1012 18 

Orná pôda – – – 235 1621 7 

Zdroj: vlastný výskum 
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4.2.5 Klasifikácia 

Maximum Likelihood 

Samotná klasifikácia bola vykonaná v softvéri ENVI 5.1 pouţitím dát Landsat 8 

a Sentinel-2, pri ktorej boli vyuţité vopred pripravené satelitné snímky a tréningové 

plochy. Pre klasifikáciu územia VO Brdy bola pri algoritmu ML vyuţitá viacnásobná 

hodnota prahu zaradenia (Probability Treshold). Keďţe pri algoritmu ML je kaţdý pixel 

priradený k triede na základe najvyššej pravdepodobnosti, je moţné nastaviť tzv. prah 

zaradenia, ktorý nastaví hodnotu hranice, od ktorého sa pixely nebudú zaraďovať k ţiadnej 

triede a zostanú neklasifikované. V tejto práci bol prah zaradenia nastavený jedine 

pre kategóriu zastavaných plôch, ktorá sa klasifikovala v okolí vodných nádrţí – na hranici 

pixelov vodných plôch a lesa alebo trávnatej plochy. Aby bol minimalizovaný tento efekt, 

prah zaradenia pre zastavané plochy bol nastavený na 0,0001 – táto hodnota bola vybraná 

po vizuálnych kontrolách jednotlivých hodnôt prahov s dôrazom na minimalizáciu počtu 

neklasifikovaných pixelov v ostatných častiach územia.  Pre územie VO Ralsko sa 

nepouţil ţiadny prah zaradenia. 

 

Support Vector Machine 

Klasifikácia algoritmom SVM bola vykonaná tieţ v softvéri ENVI 5.1 pomocou dát 

Landsat 8 a Sentinel-2. Na základe výsledkov práce Hromádkovej (2016) bol v tejto práci 

pouţitý polynomiálny kernel 6. stupňa s predvolebnými parametrami C a γ, ktoré ponúkal 

ENVI 5.1, takţe hodnoty 100 pre parameter C a 0,111 pre γ. 

Do oboch klasifikácií vstupovali rovnaké tréningové plochy. Vyhotovené klasifikácie bola 

následne importované do softvéru ArcMap pre prvotnú vizuálnu kontrolu. Po vizuálnej 

kontrole bolo pristúpené k štatistickému hodnoteniu klasifikácie. 

 

4.2.6 Post klasifikačné úpravy a hodnotenie presnosti klasifikácie 

Per-pixel klasifikácia môţe viesť k „salt and pepper“ efektu, kde niektoré izolované 

samostatné pixely boli chybne klasifikované (Lu, Weng 2007). V tejto práci sa testoval 

výkon väčšinových filtrov s veľkosťou okna 3x3, 5x5, 7x7 a 9x9 v softvéri ENVI 5.1 a tieţ 

len samotná generalizácia prvkov menších ako vopred stanovená MMJ v softvéri ArcMap. 

Z väčšinových filtrov dosahoval najlepšie výsledky filter s veľkosťou okna 3x3, avšak ešte 

obsahoval osamotené pixely menšie ako vopred definovaná MMJ. Pred generalizáciou 

v softvéri ArcMap sa najprv musela klasifikovaná snímka z rastrov konvertovať 

na polygóny so zachovaním pôvodného tvaru. Proces generalizácie priraďoval vybrané 

polygóny k väčším na základe najdlhšej hranice, preto sa tento proces musel iteroval 

dovtedy, kým sa eliminovali všetky polygóny menšie ako MMJ. Konečný proces 

eliminácie dosahoval takmer rovnakých výsledkov ako väčinový filter 3x3, pričom 
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neobsahoval pixely menšie ako MMJ, preto bolo rozhodnuté pouţiť len samotný proces 

eliminácie polygónov v ArcMap. Na základe pravidla priradenia polygónu k triede, 

s ktorou tvorí najdlhšiu hranicu, pracuje aj Urban Atlas (Copernicus 2016). 

Po vykonanej filtrácii prebehlo kvantitatívne hodnotenie presnosti klasifikácie. 

K samotnému hodnoteniu boli pouţité chybové matice. Pred vytvorením náhodných bodov 

pre hodnotenie presnosti sa jednotlivé prvky agregovali na základe definovaných atribútov 

(klasifikačných tried) pomocou funkcie Dissolve a následne pomocou funkcie Create 

Random Points v ArcMap bolo pre kaţdú triedu vytvorených 50 náhodných bodov. 

Na základe týchto náhodných bodov bola následne kontrolovaná presnosť overovaním 

pomocou ortofota. Po ukončení validácie výsledkov, na základe tohto súboru funkciou 

Compute Confusion Matrix boli vytvorené chybové matice pre vyhodnotenie celkovej, 

uţívateľskej, spracovateľskej presnosti klasifikácie a vypočítaný Kappa index.  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Štatistické testovanie tréningových plôch 

Spektrálna oddeliteľnosť klasifikačných tried definovaných tréningovými plochami bola 

hodnotená 3 spôsobmi: grafmi vysvetľujúce oddeliteľnosť klasifikačných tried na základe 

priemernej hodnoty spektrálnej odrazivosti a smerodajnej odchýlky od priemeru 

spektrálnej odrazivosti, ktoré vysvetľujú, ako dobre sú klasifikačné triedy oddeliteľné 

v jednotlivých spektrálnych pásmach. Treťou metódou bola Jeffries-Matusita vzdialenosť 

a transformované divergencie (JM), ktorá porovnávala oddeliteľnosť všetkých dvojíc tried. 

 

Tréningové plochy pre VO Brdy nad dátami Landsat 8 

Na základe metódy JM sa zistilo, ţe spektrálne najmenej oddeliteľná je dvojica 

tréningových plôch vytvorených pre zastavenú plochu a plôch bez vegetácie (hodnota 

1,68) a predpokladá sa, ţe budú tvoriť najväčšie chyby v klasifikácii. Problémy 

v oddeliteľnosti týchto dvoch tried vykazuje aj graf smerodajných odchýlok (graf 2), kde 

sa tieto triedy prekrývajú v kaţdom spektrálnom pásme, najlepšie oddeliteľné sú len 

v pásmach 2 a 3. Túto skutočnosť podtrhuje aj graf priemerných hodnôt spektrálnych 

odrazivostí (graf 1), kde tieto triedy majú takmer rovnaký priebeh. Väčšie chyby 

v oddeliteľnosti môţu vzniknúť aj medzi triedami trávnatých plôch a riedkej vegetácie 

(JM hodnota 1,90), avšak na základe smerodajných odchýlok sú dobre oddeliteľné 

vo všetkých pásmach okrem 2 a 4. Treťou najniţšiu hodnotu JM (1,93) predstavuje 

oddeliteľnosť medzi triedami listnatých lesov a plôch riedkej vegetácie, ktorých priebeh 

na základe priemerných hodnôt spektrálnej odrazivosti je takmer totoţný, avšak kvôli tomu 

je dobré sa pozrieť aj na smerodajné odchýlky. Tá vyjadruje dobrú oddeliteľnosť 

v pásmach 2 a 4. Triedy bez vegetácie a riedkej vegetácie sú oproti všetkým triedam viac 

náchylné na chyby v klasifikácii (viď graf 3). Oproti nim, všetky dvojice tried tvorené 

s vodnými plochami vykazovali najvyššie dosiahnuteľné hodnoty 2,00, z čoho vyplýva, ţe 

vodné plochy budú najlepšie oddeliteľnou triedou, ktorá by na základe tejto štatistiky 

nemala vykazovať ţiadne chyby v klasifikácii. Túto skutočnosť dokazujú aj grafy 1 a 2. 

Na základe smerodajných odchýlok môţeme konštatovať, ţe spektrálne charakteristiky 

zastavaných plôch a plôch bez vegetácie vykazujú v kaţdom spektrálnom pásme vysokú 

variabilitu, pričom v pásme 5 je variabilita najvyššia pre všetky triedy. Najviac podobné sú 

spektrálne charakteristiky tréningových plôch tried vodné plochy, ihličnaté lesy a riedka 

vegetácia. 
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Graf 1 Priemerné hodnoty spektrálnej odrazivosti tried krajinnej pokrývky tvorených 

z tréningových dát pre dáta Landsat 8 na území VO Brdy 

 

Zdroj: vlastný výskum 

 

Graf 2 Smerodajné odchýlky tried krajinnej pokrývky tvorených z tréningových dát pre 

dáta Landsat 8 na území VO Brdy 

 

Zdroj: vlastný výskum. Legenda: viď graf 1 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2 3 4 5 6 7

H
o

d
n

o
ta

 s
p

ek
tr

ál
n

ej
 o

d
ra

zi
vo

st
i 

Spektrálne pásmo 

vodné plochy

listnaté lesy

ihličnaté lesy

zastavaná plocha

trávnatý porast

riedka vegetácia

bez vegetácie

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2 3 4 5 6 7

H
o

d
n

o
ta

 s
p

ek
tr

ál
n

ej
 o

d
ra

zi
vo

st
i 

Spektrálne pásmo 



49 

 

Graf 3 Jeffries-Matusita vzdialenosť a transformované divergencie medzi triedami 

krajinnej pokrývky tvorených z tréningových dát pre dáta Landsat 8 na území VO Brdy 

 

Zdroj: vlastný výskum. Vysvetlivky: VP – vodné plochy, LL – listnaté lesy, IL – ihličnaté 

lesy, ZP – zastavaná plocha, TP – trávnatý porast, RV – riedka vegetácie, BV – bez 

vegetácie 

 

Tréningové plochy pre VO Brdy nad dátami Sentinel-2 

Nad dátami Sentinel-2 je priemerná hodnota spektrálnej odrazivosti pre tréningové plochy 

pribliţne rovnaká ako nad dátami Landsat 8 v spektrálnych pásmach, ktoré sú podobné, to 

znamená v pásmach 2 (pre Landsat 8) a 2 (pre Sentinel-2), 3 a 3, 4 a 4, 5 a 8, 6 a 11, 7 

a 12. Spektrálne pásma 6 a 7 pri Sentinel-2 dátach predstavujú doplnkové pásma, podľa 

ktorých získame väčší rozsah spektrálnych charakteristík oproti dátam Landsat 8. 

Rozšírenie rozsahu spektrálnych charakteristík môţe pomôcť k lepšej oddeliteľnosti  

jednotlivých tried. Významnejší rozdiel v spektrálnej odrazivosti tréningových plôch 

nad dátami Sentinel-2 oproti dátam Landsat 8 je pri triede bez vegetácie v „skoku“ z pásma 

8 do pásma 11, ktorý je významnejší ako pri dátach Landsat 8 z pásma 5 do pásma 6, čo 

naznačuje lepšiu oddeliteľnosť od zastavaných plôch (graf 4). Lepšiu oddeliteľnosť týchto 

2 tried vysvetľuje i hodnota JM, ktorá pri týchto dátach predstavuje 1,75, avšak táto 

dvojica tried zostáva naďalej najťaţšie oddeliteľnou. Druhé a tretie najťaţšie oddeliteľné 

dvojice sú rovnaké ako nad Landsat 8 dátami, avšak nad Sentinel-2 dátami sú o niečo 

lepšie oddeliteľné listnaté lesy od riedkej vegetácie oproti dvojici trávnatá plocha a riedka 

vegetácia, ale štatisticky sú takmer na rovnakej úrovni (po zaokrúhlení oba s hodnotou JM 

1,90). Najlepšie oddeliteľné dvojice, s hodnotou JM 2,0, tvoria aj nad dátami Sentinel-2 

vodné plochy, ostatné plochy sú takmer v rovnakom poradí a s rovnakou hodnotou ako 

nad dátami Landsat 8 (viď graf 6), čo predstavuje neveľké odlišnosti týchto dvoch typov 

vstupných dát s rozličným priestorovým rozlíšením. 
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V porovnaní s prevedenými testami nad Landsat 8 dátami, nad Sentinel-2 dátami majú 

tréningové plochy skoro kaţdej triedy takmer rovnakú alebo o málo vyššiu variabilitu 

v kaţdom podobnom spektrálnom pásme (graf 5). Najväčší rozdiel – hodnoty smerodajnej 

odchýlky vyššie o 200 – vykazuje trieda zastavané plochy vo viditeľných pásmach. 

Hodnoty vyššie o cca 100 má v týchto spektrálnych pásmach aj trieda bez vegetácie. 

 

Graf 4 Priemerné hodnoty spektrálnej odrazivosti tried krajinnej pokrývky tvorených 

z tréningových dát pre dáta Sentinel-2 na území VO Brdy 

 
Zdroj: vlastný výskum 

 

Graf 5 Smerodajné odchýlky tried krajinnej pokrývky tvorených z tréningových dát pre 

dáta Sentinel-2 na území VO Brdy 

 
Zdroj: vlastný výskum. Legenda: viď graf 4 
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Graf 6 Jeffries-Matusita vzdialenosť a transformované divergencie medzi triedami 

krajinnej pokrývky tvorených z tréningových dát pre dáta Sentinel-2 na území VO Brdy 

 

 Zdroj: vlastný výskum. Vysvetlivky: viď graf 3 

 

Tréningové plochy pre VO Ralsko nad dátami Landsat 8 

Na území VO Ralsko bolo natrénovaných 8 tried krajinnej pokrývky, ktoré sa následne 

vyhodnotili.  

Na základe výsledných štatistík, vodné plochy sú aj na tomto území 100% oddeliteľné 

od ostatných tried krajinnej pokrývky, čo dokazuje nielen hodnota 2,0 metódy JM, ale aj 

výsledky ďalších dvoch metód (graf 7 a graf 8). Veľmi dobre oddeliteľné sú, na základe 

metódy JM, aj orné pôdy od ostatných tried, avšak krivka predstavujúca priemernú 

hodnotu spektrálnej odrazivosti tejto triedy v jednotlivých pásmach sa pribliţuje 

ku krivkám triedy zastavaná plocha a riedka vegetácia (graf 7) a tieţ, na základe 

smerodajných odchýlok, sa orná pôda prelína so zástavbou v kaţdom spektrálnom pásme, 

okrem pásma 7, kde je jasne oddeliteľná. Smerodajné odchýlky však predstavujú veľmi 

nízku variabilitu tejto triedy. Z toho všetkého sa dá vyvodiť, ţe samotné orné pôdy 

pravdepodobne nebudú (alebo budú málo) klasifikované na miestach iných tried krajinnej 

pokrývky, pričom je veľká pravdepodobnosť, ţe v miestach ornej pôdy sa klasifikujú 

hlavne zastavané plochy a plochy bez vegetácie, v menšej miere i trávnatý porast.  

Medzi najhoršie oddeliteľné dvojice, s hodnotou JM 1,85, patria zase zastavané plochy 

od plôch bez vegetácie, ktoré nasledujú oddeliteľnosti tried trávnatých porastov od riedkej 

vegetácie a listnaté lesy od riedkej vegetácie (graf 9). Tieto triedy môţu vykazovať 

najväčšie chyby v klasifikácii. Pri preskúmaní priebehu grafov znázorňujúcich priemerné 

hodnoty spektrálnej odrazivosti (graf 7) je zrejmé, ţe veľmi podobné spektrálne 

charakteristiky majú tréningové plochy tried listnaté lesy a riedka vegetácia, aj triedy 
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zastavané plochy a riedka vegetácia. Naopak, najviac podobné spektrálne charakteristiky 

majú tréningové plochy triedy vodné plochy a riedka vegetácia, takţe ani tie nebudú 

zasahovať na miesta iných tried, naopak najviac náchylné na generovanie chýb budú triedy 

zastavaná plocha a riedka vegetácia s vysokými hodnotami smerodajnej odchýlky 

v kaţdom spektrálnom pásme, pričom sa v kaţdom pásme prelínajú s triedou riedka 

vegetácia. 

 

Graf 7 Priemerné hodnoty spektrálnej odrazivosti tried krajinnej pokrývky tvorených 

z tréningových dát pre dáta Sentinel-2 na území VO Ralsko 

 
Zdroj: vlastný výskum 

 

Graf 8 Smerodajné odchýlky tried krajinnej pokrývky tvorených z tréningových dát pre 

dáta Sentinel-2 na území VO Ralsko 

 
Zdroj: vlastný výskum. Legenda: viď graf 7 
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Graf 9 Jeffries-Matusita vzdialenosť a transformované divergencie medzi triedami 

krajinnej pokrývky tvorených z tréningových dát pre dáta Landsat 8 na území VO Ralsko 

 

Zdroj: vlastný výskum. Vysvetlivky: VP – vodné plochy, LL – listnaté lesy, IL – ihličnaté 

lesy, ZP – zastavaná plocha, TP – trávnatý porast, RV – riedka vegetácie, BV – bez 

vegetácie, OP – orná pôda 

 

Tréningové plochy pre VO Ralsko nad dátami Sentinel-2 

Tréningové plochy testované nad dátami Sentinel-2 vykazujú veľmi podobné výsledky ako 

nad dátami Landsat 8, preto v nasledujúcej časti budú popísané len hlavné rozdiely. 

V tomto prípade, krivky priemerných spektrálnych odrazivostí  naznačujú lepšiu 

oddeliteľnosť orných pôd od zastavaných plôch a plôch bez vegetácie, čomu sú 

nápomocné pásma 5,6 a 11 (viď graf 10). Tento fakt podtrhuje aj výsledok metódy JM, 

ktorej hodnota je vyššia pre testovanie nad Sentinel-2 dátami. Na základe JM metódy, 

ťaţšie oddeliteľné sú, rovnako ako u dát Landsat 8, listnaté lesy od riedkej vegetácie 

a trávnaté porasty od riedkej vegetácie, avšak po testovaní nad dátami Sentinel-2 je ich 

poradie prehodené (graf 12), podobne ako pri VO Brdy. 

V krivkách priemerných hodnotôt spektrálnej odrazivosti je významnejší ešte „skok“ triedy 

zastavané plochy z pásma 8 do pásma 11, ktorý naznačuje lepšiu oddeliteľnosť 

od ostatných tried. Lepšia oddeliteľnosť sa očakáva aj pri trávnatých plochách od 

listnatých lesov, ktorej napomôţu hlavne pásma 5, 6 a 7 (graf 10). 

Smerodajné odchýlky tréningových plôch sú aj v prípade tohto územia medzi dvoma typmi 

vstupných dát veľmi podobné alebo o málo vyššie, okrem triedy zastavaná plocha, ktorá 

v prípade dát Seninel-2 je vyššia o vyše 200 hodnôt vo viditeľnom spektre (viď graf 11). 

Na rozdiel od dát Landsat 8, v tomto prípade môţu vzniknúť zmätky aj medzi kategóriami 

trávnatý porast a zastavané plochy, keďţe smerodajnou odchýlkou sa aspoň časťou 

rozsahu prekrývajú v kaţdom z 9 spektrálnych pásiem.Vodné plochy, riedka vegetácia, 

orné pôdy a čiastočne i ihličnaté lesy vykazujú nízku variabilitu v rámci svojej triedy, t.j. 
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spektrálne charakteristiky v rámci týchto tried sú si podobné.  

 

Graf 10 Priemerné hodnoty spektrálnej odrazivosti tried krajinnej pokrývky tvorených 

z tréningových dát pre dáta Sentinel-2 na území VO Brdy 

 

Zdroj: vlastný výskum 

 

Graf 11 Smerodajné odchýlky tried krajinnej pokrývky tvorených z tréningových dát pre 

dáta Sentinel-2 na území VO Brdy 

 

Zdroj: vlastný výskum. Legenda: viď graf 10 
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Graf 12 Jeffries-Matusita vzdialenosť a transformované divergencie medzi triedami 

krajinnej pokrývky tvorených z tréningových dát pre dáta Sentinel-2 na území VO Ralsko 

 

Zdroj: vlastný výskum. Vysvetlivky: viď graf 9 

 

5.2 Výsledky klasifikácií 

Celková presnosť dosahovala hodnotu vyššiu ako 85 % pre všetky klasifikácie krajinnej 

pokrývky, čo môţeme povaţovať za veľmi dobrý výsledok (tab. 7). Na základe 

predpokladov a v úvodnej časti spomínaných výskumov sa očakávala vyššia presnosť 

klasifikácie vykonaná algoritmom SVM oproti ML. Tento predpoklad sa naplnil, keďţe 

boli dosiahnuté vyššie presnosti algoritmu SVM – aţ o 5,25 % v prípade dát Landsat 8 

vo VO Ralsko, pričom na tomto území pri pouţití dát Sentinel-2 dosahoval SVM len 

o 0,5 % vyššiu presnosť oproti ML.  

Pri pouţití dvoch typov dát s rozličným spektrálnym a priestorovým rozlíšením sa 

očakávali vyššie presnosti klasifikácie u dát Sentinel-2 s presnejším priestorovým (10 m) 

a spektrálnym (9 vstupných pásiem) rozlíšením oproti dátam Landsat 8 (30 m a 6 pásiem). 

V tejto práci sa zistilo, ţe pri pouţití rozličných vstupných dát a zároveň rovnakého 

algoritmu sa výsledky klasifikácie prevedené na VO Brdy sa líši len nevýznamne.  

Naopak, na území VO Ralsko pri pouţití algoritmu SVM nad oboma typmi dát sa prejavil 

významný rozdiel o 3,75% v prospech dát Landsat 8 (tab. 7), čo vyvrátilo hypotézu.  

Aj keď celkové presnosti dosiahnuté v klasifikáciách sú dostatočne vysoké, pri preskúmaní 

presností jednotlivých klasifikačných tried je nutné podotknúť, ţe niektoré triedy dosahujú 

niţšie presnosti. Čiastkové uţívateľské a spracovateľské presnosti pre všetky klasifikácie 

budú vyhodnocované a vysvetľované v nasledujúcej časti práce. 
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Tab. 7 Získané presnosti klasifikácie nad dátami Landsat 8 a Sentinel-2 algoritmami ML 

a SVM na územiach VO Brdy a Ralsko 

Územie 

Typ vstupných dát a algoritmus 

Lansat 8 Sentinel-2 

ML (v %) SVM (v %) ML  (v %) SVM  (v %) 

VO Brdy 88,86 92,57 88,29 93,43 

VO Ralsko 86,00 91,25 87,00 87,50 

Zdroj: vlastný výskum 

 

Pri vyhodnocovaní výsledkov získaných z porovnávaní jednotlivých tried krajinnej 

pokrývky sa na území VO Ralsko prejavili podobnosti výsledkov pouţitím rovnakého 

algoritmu (ML aj SVM) nad 2 typmi dát, a to v celkovej presnosti (tab. 7), uţívateľských 

presnostiach (príloha 1 aţ príloha 8), ale aj v percentuálnych zastúpeniach jednotlivých 

tried krajinnej pokrývky (tab. 8, príloha 10). V prípade uţívateľských presností pouţitím 

algoritmu ML nad 2 typmi vstupných dát sa jednalo o rozdiely maximálne 4 % (len 

v prípade listnatých lesov činil 6 %). Podobnosť je zrejmá aj z máp krajinnej pokrývky 

(príloha 10), konkrétne v oblastiach listnatých lesov Hradčanských bučín a Hradčanských 

stěn v západnej časti VO, v okolí vrchov Velká a Malá Buková pribliţne v strede VO 

a v oblasti bývalej ťaţby uránu, pod obcou Stráţ pod Ralskem, v severozápadnej časti VO. 

Je badateľné aj niţšie zastúpenie plôch bez vegetácie v mapách vytvorených algoritmom 

ML v oblasti bývalého vojenského cvičiska Ţidlov a zároveň vyššie zastúpenie plôch 

bez vegetácie nerovnomerne rozmiestnených po celom území VO. Jedine klasifikácia 

vodných plôch vykazovala rovnaké výsledky pri pouţití Seintel-2 alebo Landsat 8 dát 

a rozličných algoritmov. Pouţitím Sentinel-2 dát je podiel tejto triedy niţší v porovnaní 

s Landsat 8 dátami, čo je spôsobené lepším priestorovým rozlíšením snímok Sentinel-2, 

ktoré k vodným plochám nezapočítavali pixely tvorené zmiešanými hodnotami odrazivosti 

na hranici vodných plôch a iných tried. 

Na území VO Brdy sa tak výrazný trend podobnosti neprejavil, avšak isté podobnosti sú aj 

v tomto prípade. Zaujímavá podobnosť nastala v prípade listnatých a ihličnatých lesov, kde 

sa podiely podobali na základe dát, na ktorých bola analýza prevedená, a nie na základe 

algoritmov. Konkrétne sa jedná o listnaté lesy klasifikované nad dátami Sentinel-2, ktoré 

pri metóde ML i SVM dosahovali hodnoty podielu plochy v rozmedzí 20-21 % 

a ihličnatých lesov nad dátami Landsat 8 (70 %) i Sentinel-2 (63-64 %) (tab. 8, príloha 9). 

Podiel listnatých lesov v prípade dát Landsat 8 je niţší hlavne kvôli niţšiemu 

priestorovému rozlíšeniu dát, kvôli ktorým sa malé plochy listnatých lesov buď nemohli 

klasifikovať, alebo boli následne generalizované kvôli MMJ. Táto skutočnosť je očividná 

aj na mapách krajinnej pokrývky (príloha 11) na celom území VO Brdy. Na mapách je 

viditeľné aj takmer rovnaké priestorové rozloţenie plôch bez vegetácie nad klasifikáciami 

vykonaných nad dátami Sentinel-2. Dôleţité je podotknúť aj podobnosť na základe 

algoritmov, pri ktorej je badateľné vyššie zastúpenie zastavaných plôch a plôch bez 
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vegetácie pri pouţití algoritmu ML v porovnaní so SVM. 

 

Tab. 8 Podiely jednotlivých tried krajinnej pokrývky na území VO Brdy a VO Ralsko 

klasifikovaných z dát Landsat 8 a Sentinel-2 

Trieda krajinnej 

pokrývky 

VO Brdy VO Ralsko 

Landsat 8 Sentinel-2 Landsat 8 Sentinel-2 

ML 

(%) 

SVM 

(%) 

ML 

(%) 

SVM 

(%) 

ML 

(%) 

SVM 

(%) 

ML 

(%) 

SVM 

(%) 

vodné plochy 0,62 0,62 0,52 0,61 0,19 0,18 0,16 0,16 

listnaté lesy 9,15 14,99 20,18 20,90 12,76 9,34 13,60 9,72 

ihličnaté lesy 69,76 69,67 62,93 64,10 64,32 69,92 64,23 71,02 

zastavané 

plochy 0,20 0,08 0,44 0,07 2,91 1,55 3,32 1,83 

trávnatý porast 2,64 2,51 2,58 2,56 8,70 8,42 8,59 8,98 

orná pôda – – – – 0,71 0,94 0,73 0,93 

riedka vegetácia 13,13 10,30 9,48 9,51 4,84 7,93 4,70 5,92 

bez vegetácie 4,50 1,83 3,87 2,25 5,57 1,71 4,67 1,44 

Zdroj: vlastný výskum 

 

Hodnotenie jednotlivých klasifikácií 

Klasifikácia krajinnej pokrývky vo VO Brdy algoritmom ML pomocou dát LANDSAT 8 

Na území VO Brdy algoritmom ML nad dátami Landsat 8 sa získala takmer 89% celková 

presnosť, avšak na základe presnosti uţívateľa boli 4 triedy podpriemerné a na základe 

spracovateľskej presnosti ich bolo 3. Najlepšie výsledky (100%) klasifikácie dosahujú 

vodné plochy a ihličnaté lesy, to znamená, ţe všetky plochy výslednej klasifikácie týchto 

tried sa zhodujú so skutočnosťou. Oproti nim, len 76 % plôch zastavanej plochy sa 

klasifikovalo správne, pričom na základe presnosti spracovateľa táto trieda dosiahla 90 % 

(príloha 1). To sa jednoducho dá vysvetliť tým, ţe zastavaná plocha sa klasifikovala 

na  iestach viacerých tried, hlavne na mieste plôch bez vegetácie (10 %) a tieţ na hranici 

vodných plôch s ihličnatými lesmi alebo s trávnatým porastom, čo je zapríčinené 

priestorovým rozlíšením dát Landsat 8. Ako plochy bez vegetácie sa zastavané plochy 

klasifikovali najmä v oblasti bývalého výcvikového priestoru Predné Bahna, na miestach 

bahien. Podľa výsledkov hodnotenia presnosti (príloha 1), 8 % plôch bez vegetácie sa 

klasifikovalo ako zastavané plochy, ktorej príčinu vidím tieţ vo veľkosti pixelov Landsat 8 

dát, keďţe väčšina týchto chýb vznikla miešaním cestných komunikácií, ktoré nie sú 

rozpoznateľné na týchto dátach, s ihličnatými lesmi. Slabá oddeliteľnosť zastavaných 

plôch od ostatných tried sa prejavila aj v testovaní tréningových plôch (grafy 1-3). Nízku 

uţívateľskú presnosť dosiahla aj trieda riedka vegetácia, ktorá sa klasifikovala hlavne 

v oblastiach listnatých lesov – vyše 12 % plôch klasifikovaných ako riedka vegetácia patrí 

v skutočnosti do triedy listnaté lesy.  
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Klasifikácia krajinnej pokrývky vo VO Brdy algoritmom SVM  pomocou dát LANDSAT 8 

Ako uţ bolo naznačené, výsledok generovaný algoritmom SVM nad dátami Landsat 8 

na území VO Brdy dosahuje vyššiu hodnotu celkovej presnosti (o 3,7 %) v porovnaní 

s algoritmom ML (tab. 7). Najlepšie klasifikované triedy sú aj v tomto prípade vodné 

plochy a najhoršie zaradené plochy (12 %) oproti skutočnosti boli v triedach listnaté lesy 

a v riedkej vegetácii, ktoré sa miešali hlavne navzájom (viď prílohu 2). Oproti algoritmu 

ML nad dátami Landsat 8 dosahujú lepšie výsledky – menej plôch listnatých lesov sa 

klasifikovalo ako riedka vegetácia a opačne, čo má za následok aj zvýšenie podielu 

listnatých lesov na celkovej ploche VO a zníţenie podielu riedkej vegetácie pouţitím SVM 

(tab. 8). Zastavané plochy boli správne klasifikované z 92 %, pričom zvyšných 8 % plôch 

predstavujú v skutočnosti plochy bez vegetácie, čo je zapríčinené klasifikáciou tejto triedy 

v oblasti Predných Bahien, podobne ako pri algoritme ML. Táto hodnota je zlepšením 

oproti 76% správnosti dosiahnutým algoritmom ML, a preto, na základe podielov plôch 

jednotlivých tried na celkovej ploche VO (tab. 8), sa dá povedať, ţe bliţšie ku skutočnosti 

budú niţšie hodnoty podielu (cca 0,1 %) zástavby. Triedy trávnatý porast, riedka vegetácia 

a bez vegetácie dosahovali týmto algoritmom tieţ vyššie presnosti uţívateľa, preto sa dá 

vyvodiť, ţe algoritmom SVM získané podiely plôch (tab. 8) a priestorové rozloţenie 

(príloha 11) týchto tried budú bliţšie ku skutočnosti. Chyby v klasifikácii sa objavovali aj 

v prípade zamieňania ihličnatých lesov a listnatých lesov navzájom. Po vodných plochách, 

najlepšie výsledky uţívateľskej presnosti dosahoval trávnatý porast, ktorej len 4 % 

z celkovej plochy nezodpovedajú skutočnosti (príloha 2). 

 

Klasifikácia krajinnej pokrývky vo VO Brdy algoritmom ML pomocou dát Sentinel-2 

Celková presnosť klasifikácie nad Sentinel-2 dátami algoritmom ML bola o 0,57 % niţšia 

ako nad dátami Landsat 8 (tab. 7). K tejto skutočnosti prispela najmä najproblematickejšia 

trieda, zastavaná plocha, ktorej 48 % klasifikovanej plochy sa nezhoduje so skutočnosťou 

– z toho 28 % sa zamieňa s plochami bez vegetácie, 16 % vodným plochám a 4 % 

ihličnatým lesom (príloha 3). Chyby v presnosti zastavaných plôch robili opäť plochy bez 

vegetácie, napr. bahná a územia ťaţby, malé vodné plochy nerozpoznateľné na snímkach 

Landsat 8, ale aj prechodné pixely na hranici medzi vodnými plochami a nejakou inou 

triedou. Nepresnostiam prispelo aj vyššie priestorové rozlíšenie Sentinel-2 snímok, keďţe 

na týchto snímkach je rozlíšiteľný tieň, ktorý vrhajú lesy na vyťaţené oblasti (bez 

vegetácie). Tento tieň sa klasifikoval ako zastavaná plocha. Pri pohľade na spracovateľskú 

presnosť, zistíme, ţe zastavaná plocha mala jednu z najvyšších presností, čo však bolo 

presnosťou uţívateľa vyvrátené. Preto je dôleţité nezostať len pri presnosti spracovateľa, 

ktorý berie do úvahy správne zaradené pixely a pixely, ktoré sa z iných tried klasifikovali 

do tejto triedy. Tieto nepresnosti sa odzrkadľujú aj na podiele zastavených plôch na celej 

ploche VO v porovnaní s klasifikáciami, kde táto trieda dosiahla vyššie presnosti uţívateľa 
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(tab. 8). V tomto prípade, podiel je viac ako dvojnásobne vyšší ako podiel dosiahnutý 

algoritmom ML nad Landsat 8 dátami a vyše päťkrát vyšší ako pouţitím SVM pomocou 

Landsat 8 i Sentinel-2 dátach (tab. 8). Väčšie problémy nastali aj pri klasifikácii trávnatých 

porastov a listnatých lesov, kde pri oboch triedach sa 12 % plochy klasifikovalo nesprávne 

(príloha 3). Popri vodných plochách, správne sa klasifikovali aj ihličnaté lesy a triedy bez 

vegetácie a riedkej vegetácie (96 % plochy klasifikovaných správne), ktoré väčšinou 

bývajú problematické. 

 

Klasifikácia krajinnej pokrývky vo VO Brdy algoritmom SVM pomocou dát Sentinel-2 

Najvyššia celková presnosť (93,43 %) spomedzi všetkých 8 klasifikácií bola dosiahnutá 

na území VO Brdy algoritmom SVM nad dátami Sentinel-2 (tab. 7). Najväčšie chyby 

vykazovala klasifikácia listnatých lesov, kde sa táto trieda klasifikovala buď ako ihličnaté 

lesy (4 %) alebo riedka vegetácia vo forme lesných školiek ihličnatých porastov (8 %), 

uţívateľská presnosť tejto triedy je však rovnaká vo všetkých klasifikáciách v oblasti 

VO Brdy (prílohy 1 – 4). Veľa chýb pripadalo zase na zastavané plochy, z ktorých 

v skutočnosti 10 % pripadá na plochy bez vegetácie (príloha 4). 

 

Klasifikácia krajinnej pokrývky vo VO Ralsko algoritmom ML pomocou dát LANDSAT 8 

Najniţšia celková presnosť zo všetkých klasifikácií dosiahla klasifikácia prevedená nad 

dátami Landsat 8 algoritmom ML na území VO Brdy, a to 86 % (tab. 7). V tejto 

klasifikácii sa prejavila ako najviac problematická trieda zastavaná plocha, ktorej 44 % 

klasifikovanej plochy nezodpovedá skutočnosti, z čoho najviac by pripadalo trávnatým 

porastom (10 %), ornej pôde a plochám bez vegetácie (obe 8 %) (príloha 5). Chybnú 

klasifikáciu trávnatých porastov za zastavané plochy je moţné zdôvodniť problémom 

zmiešaných odrazivostí Landsat 8 pixelov, a to pri výbere tréningových plôch, kde 

k tréningovým plochám tvorených zo súvislej a nesúvislej zástavby boli pripojené aj novo 

vybudované plochy solárnych panelov na lúkach. Práve trávnatý porast pod týmito 

solárnymi panelmi môţe viesť ku zmiešaniu spektrálnych odrazivostí týchto dvoch typov 

plôch. Tento problém bol spôsobovaný hlavne nad klasifikáciami algoritmom ML 

pri oboch typoch snímok (príloha 5 a príloha 7). Veľký počet chýb vytvárala aj trieda 

bez vegetácie, ktorej 16 % pripadalo zastavaným plochám a ďalších 10 % k ornej pôde 

a riedkej vegetácii. Najpresnejšou triedou na základe presnosti uţívateľa bola, okrem 

vodných plôch, trieda ornej pôdy, ktorá však na základe výsledkov ostatných tried nebola 

dostatočne dobre natrénovaná, keďţe ešte takmer na 20 % plôch ornej pôdy sa 

klasifikovali iné triedy (zastavaná plocha, trávnatý porast alebo plochy bez vegetácie). 

 

Klasifikácia krajinnej pokrývky vo VO Ralsko algoritmom SVM pomocou dát LANDSAT 8 

Najpresnejšia klasifikácia na území VO Ralsko sa podarila algoritmom SVM nad dátami 

Landsat 8, s celkovou presnosťou 91,25 % (tab. 7). Algoritmus SVM klasifikoval takmer 
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všetky triedy s presnosťou nad 90 %, takţe výsledné podiely plôch týchto tried by mali byť 

najbliţšie skutočným podielom na tomto území. Výnimku tvorili plochy s riedkou 

vegetáciou a bez vegetácie. Plochy riedkej vegetácie sa klasifikovali buď na mieste 

trávnatých porastov (14 %), alebo na mieste listnatých lesov (12 %), čoho dôsledkom je 

ťaţšia spektrálna oddeliteľnosť týchto tried, ako naznačoval aj Jeffries-Matusita test 

(graf 9) a smerodajné odchýlky (graf 8). Vyšší podiel (o 3 %) tejto triedy je badateľný aj na 

mape krajinnej pokrývky (príloha 12) a v tabuľke podielov jednotlivých tried na celom 

území VO (tab. 8). Trieda bez vegetácie sa chybne klasifikovala hlavne na miestach ornej 

pôdy. Zastavaná plocha pomocou tohto algoritmu sa zachovala najlepšie spomedzi 

ostatných klasifikácií na území VO Ralsko, to znamená, ţe „len“ 10 % plôch bolo 

klasifikovaných v skutočnosti k inej triede (trávnatým porastom alebo ploche bez 

vegetácie). Menšia chybovosť spôsobuje aj menší podiel tejto triedy na území VO, čo 

podľa štatistík chybovej matice viac zodpovedá skutočnosti. Najlepšie uţívateľské 

presnosti (nad 95 %) dosiahli aţ 4 triedy: vodné plochy, listnaté lesy, ihličnaté lesy a orné 

pôdy (príloha 6).  

 

Klasifikácia krajinnej pokrývky vo VO Ralsko algoritmom ML pomocou dát Sentinel-2 

Celková presnosť klasifikácie pomocou algoritmu ML vo VO Ralsko bola v prípade 

pouţití dát Sentinel-2 o 1 % presnejšia oproti Landsat 8 dátam (tab. 7). Najlepšie sa, 

na základe očakávaní, zachovali vodné plochy a tieţ ihličnaté lesy, z ktorých, na základe 

chybovej matice, celková plocha vyklasifikovaná zodpovedá referenčným dátam (príloha 

7). Keďţe ihličnaté lesy dosahovali v tomto prípade 100% presnosť, môţeme 

predpokladať, ţe reálny podiel tejto triedy na celkovej ploche VO bude bliţší hodnote 

64 % ako hodnote 70 %, ktoré dokumentujú výsledky algoritmu SVM nad oboma typmi 

snímok (tab. 8), a to aj napriek tomu, ţe Sentinel-2 dáta s lepším priestorovým 

a spektrálnym rozlíšením dokáţu lepšie rozlíšiť tieto plochy od ostatných. Najhoršie 

výsledky dosiahli zastavané plochy, ktoré sa klasifikovali hlavne na miestach bez vegetácie 

alebo, v prípade vstupných dát Sentinel-2, aj tiene lesov. Zvýšením chyby klasifikácie 

oproti výsledku z algoritmu SVM sa zvýšil i podiel tejto plochy, podobne ako u algoritmu 

ML nad dátami Landsat 8. Posilňuje to uţ vyššie spomínaný trend na území VO Ralsko, ţe 

výsledky získané rovnakým algoritmom sú si podobné aj v prípade pouţití iných 

satelitných snímok. Nízke presnosti dosahovali aj triedy bez vegetácie a riedka vegetácia, 

pri ktorých nezodpovedá skutočnosti 24 a 26 % klasifikovanej plochy (príloha 7). Trieda 

riedkej vegetácie sa klasifikovala hlavne v oblastiach listnatých lesov a najviac 

pixelov listnatých lesov zas pripadalo oblastiam s riedkou vegetáciou. Práve oddeliteľnosť 

listnatých lesov a riedkej vegetácie bola druhá najťaţšie oddeliteľnou dvojicou  

v Jeffries-Matusita teste (graf 12).  
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Klasifikácia krajinnej pokrývky vo VO Ralsko algoritmom SVM pomocou dát Sentinel-2 

Nad Sentinel-2 dátami sa očakávala vyššia presnosť klasifikácie pouţitím algoritmu SVM 

ako nad dátami Landsat 8, ale v prípade VO Ralsko sa to nenaplnilo. V tomto prípade bola 

celková presnosť klasfikácie takmer o 4 % niţšia (tab. 7). Najväčšie chyby boli spôsobené 

triedami zastavaná plocha, riedka vegetácia a bez vegetácie. Najväčší extrém vykazovala 

trieda bez vegetácie, ktorej 20 % plochy predstavovali v skutočnosti orné pôdy, pričom 

14 % triedy zastavaná plocha sa klasifikovala na miestach bez vegetácie (príloha 8). Väčšie 

chyby, podľa očakávaní vykazovali aj plochy riedkej vegetácie, ktorej 20 % plochy 

nezodpovedá skutočnosti. 
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6 ZÁVER A DISKUSIA 

V tejto bakalárskej práci sa kládlo za cieľ porovnať výsledné klasifikácie krajinnej 

pokrývky vytvorenými klasifikačnými algoritmami SVM a ML nad voľne dostupnými 

satelitnými snímkami Landsat 8 a Sentinel-2. Zámerom práce bolo aj zhodnotiť postup 

klasifikácie pomocou dát DPZ s dôrazom na správny výber tréningových plôch.  

Na základe dostupnej literatúry boli zhodnotené a charakterizované jednotlivé kroky 

procesu klasifikácie a posúdené jednotlivé faktory ovplyvňujúce správny výber a pouţitie 

istej metódy. Jedným z najdôleţitejších krokov klasifikácie krajinnej pokrývky je vhodný 

výber tréningových plôch pre klasifikáciu (Karan, Samadder 2016). Po ich výbere, musia 

sa štatisticky vyhodnotiť oddeliteľnosti jednotlivých tried. Ako najlepší spôsob 

vyhodnotenia oddeliteľnosti tried vytvorených na základe tréningových plôch sa zdala 

metóda Jeffries-Matusita vzdialenosť a transformované divergencie (Ahmad, Quegan 

2012; Rujoiu-Mare et al. 2017). Spojenie tejto metódy s analýzami priemerných hodnôt 

spektrálnych odrazivostí tried a ich smerodajných odchýlok v jednotlivých spektrálnych 

pásmach poskytuje uţ takmer komplexný pohľad na nami vytvorené tréningové plochy 

a na ich moţné správanie v procese klasifikácie. 

Výsledky klasifikácií krajinnej pokrývky dosahovali uspokojivé výsledky – celkové 

presnosti boli vyššie ako 85 %. Na základe očakávania a v zhode s výsledkami podobných 

štúdií (Huang, Davis, Townshend 2002; Foody, Mathur 2004; Sanchez-Hernandez, Boyd, 

Foody 2007; Otukei, Blaschke 2010; Topaloğlu, Sertel, Musaoğlu 2016), algoritmus SVM 

celkovou presnosťou prekonal algoritmus ML vo všetkých klasifikáciách tejto práce, 

pričom najväčší rozdiel, vyše 5%, nastal v prípade klasifikácie dát Landsat 8 vo VO 

Ralsko. Druhé očakávanie, vyššia presnosť klasifikácií nad dátami Sentinel-2 s lepším 

priestorovým a spektrálnym rozlíšením oproti dátam Landsat 8, sa naplnilo len čiastočne. 

Na území VO Brdy sa pri pouţití rovnakého algoritmu, ale odlišného typu snímku sa 

výsledky líšili len nevýznamne, navyše, vo VO Ralsko pri klasifikácií dát algoritmom 

SVM bola celková presnosť takmer o 4 % niţšia v prípade pouţitia Sentinel-2 dát oproti 

dátam Landsat 8. Pre bliţšiu analýzu výsledkov je dôleţité sa sústrediť aj na presnosti 

jednotlivých tried krajinnej pokrývky a ich priestorové rozloţenie. Zistilo sa, ţe najlepšie 

presnosti dosahovali triedy vodných plôch a ihličnatých lesov, naopak, najviac chýb 

generovali triedy zastavané plochy, riedka vegetácia a bez vegetácie. Zastavané plochy a 

plochy bez vegetácie sa zamieňali hlavne vzájomne a plochy bez vegetácie sa klasifikovali 

aj n  miestach orných pôd. Riedka vegetácia sa chybne klasifikovala v oblastiach 

trávnatých porastov a listnatých lesov. Tieto chyby sú z veľkej časti dôsledkom vysokej 

heterogenity a relatívne zloţitej definície triedy bez vegetácie a triedy s riedkou 

vegetáciou.  

Pri porovnávaní podielu plôch jednotlivých tried krajinnej pokrývky na celom území 

VO sa zistilo niekoľko zaujímavostí. Na území VO Ralsko sa objavili úzke podobnosti 
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pri pouţití rovnakého algoritmu. To znamená, ţe pri pouţití jedného algoritmu nad dátami 

Landsat 8 i Sentinel-2 sa objavili úzke podobnosti výsledkov nielen v celkovej 

a uţívateľskej presnosti jednotlivých tried, ale aj v percentuálnych zastúpeniach podielu 

tried krajinnej pokrývky. Niektoré podiely plôch boli veľmi podobné, rozdiely činili do 

2 %. Táto podobnosť je zrejmá nielen z tabuľkových hodnôt, ale aj z priestorového 

rozloţenia týchto plôch znázorneného na mapách krajinnej pokrývky. Na území VO Brdy 

sa tento trend neobjavil, avšak vyskytli sa podobnosti na základe pouţitých satelitných 

snímok, to znamená, napr. podiely ihličnatých a listnatých lesov boli podobné pouţitím 

rozličných algoritmov nad tou istou snímkou. Rovnaká presnosť oboch algoritmov 

nad jednou snímkou by sa mohla pripisovať viac homogénnejšiemu územiu VO Brdy 

v porovnaní s VO Ralsko. Z porovnávania je zrejmé aj to, ţe kvôli niţšiemu priestorovému 

a moţno aj kvôli niţšiemu spektrálnemu rozlíšeniu dát Landsat 8 sa na území VO Brdy 

klasifikoval menší podiel listnatého lesa v porovnaní s dátami Sentinel-2. Na odhalenie 

bliţších súvislostí by boli potrebné ďalšie výskumy v oblastiach zaniknutých i súčasných 

VO spoločnou aplikáciou dát Sentinel-2 a Landsat 8. 

Celkovo presnejšie výsledky dosiahnuté na území VO Brdy sa môţu pripisovať 

homogénnejšiemu územiu s niţším zásahom ľudskej činnosti v tejto oblasti, ktorá je 

bez orných pôd, výrazne menším podielom zastavaných plôch (bez územia so solárnymi 

panelmi) a viac jednotvárnymi lesnými plochami oproti VO Ralsko. Na základe 

dosiahnutých výsledkov, SVM klasifikátor sa javí ako lepší, ale pre získanie ešte 

presnejších výsledkov by bolo potrebné zbierať tréningové a kontrolné body z terénneho 

výskumu (napr. Hromádková 2015). Opakované trénovanie a oprava tréningových plôch k 

čo najlepšej oddeliteľnosti môţe byť ďalším kľúčom k dosiahnutiu vyššej presnosti. Ako 

bolo zdôraznené v odbornej literatúre (Mountrakis, Im, Ogole 2011), pri algoritmu SVM je 

najdôleţitejšie vhodné nastavenie parametrov vstupujúcich do klasifikácie, a preto je 

dôleţité aj testovanie rôznych nastavení. Práve k testovaniu rôznych nastavení parametrov 

algoritmu SVM a testovaniu dát Sentinel-2 s rôznym prevzorkovaním alebo výberom 

iných spektrálnych pásiem by mohol smerovať ďalší výskum.  
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Príloha 1 Chybová matica z výsledku klasifikácie dát Landsat 8 algoritmom ML vo VO 

Brdy  

Kategória krajinnej 

pokrývky 

v
o

d
n

á 
p
lo

ch
a 

li
st

n
at

é 
le

sy
 

ih
li

čn
at

é 
le

sy
 

za
st

av
an

á 
p
lo

ch
a 

tr
áv

n
at

ý
 p

o
ra

st
 

ri
ed

k
a 

v
eg

et
ác

ia
 

b
ez

 v
eg

et
ác

ie
 

ce
lk

o
m

 

P
re

sn
o
sť

 u
ţí

v
at

eľ
a 

(v
 %

) 

vodná plocha 50 0 0 0 0 0 0 50 100 

listnaté lesy 0 44 4 0 0 2 0 50 88 

ihličnaté lesy 0 0 50 0 0 0 0 50 100 

zastavaná plocha 3 1 3 38 0 0 5 50 76 

trávnatý porast 0 1 0 0 45 4 0 50 90 

riedka vegetácia 1 6 2 0 1 40 0 50 80 

bez vegetácie 0 0 0 4 1 1 44 50 88 

celkom 54 52 59 42 47 47 49 350 

 
Presnosť 

spracovateľa (v %) 93 85 85 90 96 85 90 

 
88,86 

Kappa koeficient 0.87 

Zdroj: vlastný výskum. Poznámka: tučne vyznačená hodnota predstavuje celkovú presnosť 

 

Príloha 2 Chybová matica z výsledku klasifikácie dát Landsat 8 algoritmom SVM vo VO 

Brdy  
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) 

vodná plocha 50 0 0 0 0 0 0 50 100 

listnaté lesy 0 44 3 0 0 3 0 50 88 

ihličnaté lesy 0 4 46 0 0 0 0 50 92 

zastavaná plocha 0 0 0 46 0 0 4 50 92 

trávnatý porast 0 0 0 0 48 2 0 50 96 

riedka vegetácia 0 2 2 0 2 44 0 50 88 

bez vegetácie 0 0 3 1 0 0 46 50 92 

celkom 50 50 54 47 50 49 50 350 

 
Presnosť 

spracovateľa (v %) 100 88 85 98 96 90 92 

 
92,57 

Kappa koeficient 0.913 

Zdroj: vlastný výskum. Poznámka: tučne vyznačená hodnota predstavuje celkovú presnosť 



 

 

Príloha 3 Chybová matica z výsledku klasifikácie dát Sentinel-2 algoritmom ML vo VO 

Brdy  

Kategória krajinnej 
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vodná plocha 50 0 0 0 0 0 0 50 100 

listnaté lesy 0 44 4 0 0 2 0 50 88 

ihličnaté lesy 0 1 49 0 0 0 0 50 98 

zastavaná plocha 8 0 2 26 0 0 14 50 52 

trávnatý porast 0 0 0 0 44 6 0 50 88 

riedka vegetácia 0 1 0 0 1 48 0 50 96 

bez vegetácie 0 0 0 1 0 1 48 50 96 

celkom 58 46 55 27 45 57 62 350 

 
Presnosť 

spracovateľa (v %) 86 96 89 96 98 84 77 

 
88,29 

Kappa koeficient 0.863 

Zdroj: vlastný výskum. Poznámka: tučne vyznačená hodnota predstavuje celkovú presnosť 

 

Príloha 4 Chybová matica z výsledku klasifikácie dát Sentinel-2 algoritmom SVM vo VO 

Brdy  
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vodná plocha 50 0 0 0 0 0 0 50 100 

listnaté lesy 0 44 2 0 0 4 0 50 88 

ihličnaté lesy 0 0 50 0 0 0 0 50 100 

zastavaná plocha 0 0 0 45 0 0 5 50 90 

trávnatý porast 0 0 0 0 47 3 0 50 94 

riedka vegetácia 0 1 2 0 1 45 1 50 90 

bez vegetácie 0 0 1 1 0 2 46 50 92 

celkom 50 45 55 46 48 54 52 350 

 
Presnosť 

spracovateľa (v %) 100 98 91 98 98 83 88 

 
93,43 

Kappa koeficient 0.923 

Zdroj: vlastný výskum. Poznámka: tučne vyznačená hodnota predstavuje celkovú presnosť 

 

 

 



 

 

Príloha 5 Chybová matica z výsledku klasifikácie dát Landsat 8 algoritmom ML vo VO 

Ralsko  

Kategória krajinnej 

pokrývky 
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vodné plochy 50 0 0 0 0 0 0 0 50 100 

listnaté lesy 0 43 6 0 0 0 1 0 50 86 

ihličnaté lesy 0 2 48 0 0 0 0 0 50 96 

zastavaná plocha 1 0 1 33 5 4 2 4 50 66 

trávnatý porast 0 0 0 0 44 5 1 0 50 88 

orná pôda 0 0 0 0 0 50 0 0 50 100 

riedka vegetácia 0 4 2 0 5 0 39 0 50 78 

bez vegetácie 0 0 0 8 0 3 2 37 50 74 

celkom 51 49 57 41 54 62 45 41 400 

 
Presnosť 

spracovateľa (v %) 98 88 84 80 81 81 87 90 

 
86,00 

Kappa koeficient 0.84 

Zdroj: vlastný výskum. Poznámka: tučne vyznačená hodnota predstavuje celkovú presnosť 

 

Príloha 6 Chybová matica z výsledku klasifikácie dát Landsat 8 algoritmom SVM vo VO 

Ralsko  

Kategória krajinnej 

pokrývky 
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vodné plochy 49 0 0 1 0 0 0 0 50 98 

listnaté lesy 0 48 2 0 0 0 0 0 50 96 

ihličnaté lesy 0 1 49 0 0 0 0 0 50 98 

zastavaná plocha 0 0 0 45 2 0 0 3 50 90 

trávnatý porast 0 1 0 0 45 3 1 0 50 90 

orná pôda 0 0 0 0 1 48 0 1 50 96 

riedka vegetácia 0 6 0 0 7 0 37 0 50 74 

bez vegetácie 0 0 0 1 1 4 0 44 50 88 

celkom 49 56 51 47 56 55 38 48 400 

 
Presnosť 

spracovateľa (v %) 100 86 96 96 80 87 97 92 

 
91,25 

Kappa koeficient 0.9 

Zdroj: vlastný výskum. Poznámka: tučne vyznačená hodnota predstavuje celkovú presnosť 



 

 

Príloha 7 Chybová matica z výsledku klasifikácie dát Sentinel-2 algoritmom ML vo VO 

Ralsko  

Kategória krajinnej 
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vodné plochy 50 0 0 0 0 0 0 0 50 100 

listnaté lesy 0 46 0 0 1 0 3 0 50 92 

ihličnaté lesy 0 0 50 0 0 0 0 0 50 100 

zastavaná plocha 1 0 0 33 3 3 1 9 50 66 

trávnatý porast 0 0 0 0 46 2 2 0 50 92 

orná pôda 0 0 0 0 2 48 0 0 50 96 

riedka vegetácia 0 6 2 0 4 0 38 0 50 76 

bez vegetácie 0 0 1 4 2 4 2 37 50 74 

celkom 51 52 53 37 58 57 46 46 400 

 
Presnosť 

spracovateľa (v %) 98 88 94 89 79 84 83 80 

 
87,00 

Kappa koeficient 0.851 

Zdroj: vlastný výskum. Poznámka: tučne vyznačená hodnota predstavuje celkovú presnosť 

 

Príloha 8 Chybová matica z výsledku klasifikácie dát Sentinel-2 algoritmom SVM vo VO 

Ralsko  

Kategória krajinnej 

pokrývky 
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vodné plochy 46 0 0 3 0 0 0 1 50 92 

listnaté lesy 0 46 1 0 0 0 3 0 50 92 

ihličnaté lesy 0 2 48 0 0 0 0 0 50 96 

zastavaná plocha 0 0 0 39 2 1 1 7 50 78 

trávnatý porast 0 0 0 0 47 1 2 0 50 94 

orná pôda 0 0 0 0 1 47 0 2 50 94 

riedka vegetácia 0 4 3 1 4 0 38 0 50 76 

bez vegetácie 0 0 0 1 0 10 0 39 50 78 

celkom 46 52 52 44 54 59 44 49 400 

 
Presnosť 

spracovateľa (v %) 100 88 92 89 87 80 86 80 

 
87,50 

Kappa koeficient 0.857 

Zdroj: vlastný výskum. Poznámka: tučne vyznačená hodnota predstavuje celkovú presnosť 



 

 

Príloha 9 Podiely jednotlivých tried krajinnej pokrývky na území VO Brdy výsledných 

klasifikácií 

 

Zdroj: vlastný výskum. Vysvetlivky: ML – Maximum Likelihood, SVM – Support Vector 

Machine, L8 – Landsat 8, S2 – Sentinel-2  

 

Príloha 10 Podiely jednotlivých tried krajinnej pokrývky na území VO Ralsko výsledných 

klasifikácií  

 

Zdroj: vlastný výskum. Vysvetlivky: viď príloha 9
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Príloha 11 Krajinná pokrývka VO Brdy generovaná rôznymi druhmi algoritmov a pomocou rôznych vstupných dát  

 
Zdroj: vlastná tvorba 



 

 

Príloha 12 Krajinná pokrývka VO Ralsko generovaná algoritmami a pomocou rôznych vstupných dát  

 
Zdroj: vlastná tvorba 


