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Biele plochy

• Pozemky porastené lesnými drevinami s charakterom

lesného porastu, v katastrálnom operáte vedené ako

nelesné pozemky.

• Kritéria pre definíciu bielej plochy:

• pozemok porastený lesnými drevinami,

• zakmenenie minimálne 0,6,

• od lesa oddelené biele plochy so šírkou väčšou ako 20 m
s minimálnou výmerou 0,30 ha.

• Výmera bielych plôch v rámci NIML SR – 275 000 ha,

zásoba dreva – 36 mil. m3.
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Racionalizácia v lesníckom mapovaní

• Maximálne využívanie metód digitálnej

fotogrametrie a materiálov DPZ v

lesníckom mapovaní, rozvoj UAV.

• Laserové skenovanie dominantné

v získavaní DVM, mapovanie terénu aj v

lesných komplexoch.

• Digitálne klasifikačné prístupy nahrádzajú

vizuálne interpretačné techniky.

• Poloautomatická a počítačom

podporovaná interpretácia digitálnych

snímok – získanie väčšieho množstva

informácií, znižuje čas, náklady a zvyšuje

konzistentnosť.
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Experimentálny materiál
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Kamera UltraCam D Skener Riegl LMS Q680i

Geometrické rozlíšenie 10 cm Hustota bodov 5 bodov/m2

Pozdĺžny/priečny prekryt 80%/60% Priemerný prekryt 40%
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Infračervené 

orfotomozaiky s 

geometrickým 

rozlíšením 1 m

nDSM (DSM-DTM) s 

gridom 1 m



Metodika identifikácie bielych plôch

• Objektovo orientovaná

klasifikácia podľa algoritmu

priradenia triedy

• Priradenie na základe prahovej

hodnoty (priemerná hodnota

obrazovej vrstvy, jas, smerodajná

odchýlka) a definície lesa podľa

NIML SR
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Automatická 

identifikácia lesných 

porastov

Výška 2 m

Minimálna šírka 20 m

Výmera > 0,3 ha

Porastové medzery < 300 m2



Metodika identifikácie bielych plôch

• Selekcia lesných pozemkov podľa

katastrálnej mapy

• Prekryt s výsledkami objektovo

orientovanej klasifikácie lesných

porastov

• Polohová identifikácia bielych

plôch
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Prekryt lesných 

porastov zo stavom 

podľa KN



Metodika identifikácie bielych plôch

• Zistenie výmery priamo z výsledkov

identifikácie.

• Zistenie drevinového zloženia

interpretáciou z LMS, automatická

klasifikácia drevinového zloženia.

• Zakmenenie – zisťovanie v teréne.
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Zisťovanie 

charakteristík 

bielych plôch



Výsledky

Lokalita Sielnica

• Celková výmera bielych 

plôch 15,64 ha.

• Jednotlivé plochy 

výmera > 0,3 ha

• Drevinové zloženie – bo, 

sm, bk
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Výsledky

Lokalita Turová

• Celková výmera bielych 

plôch 32,63 ha

• Jednotlivé plochy 

výmera > 0,3 ha

• Drevinové zloženie – hb, 

bk, bo
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Výsledky

Lokalita Tŕnie

• Celková výmera bielych 

plôch 39,84 ha

• Jednotlivé plochy 

výmera > 0,3 ha

• Drevinové zloženie – bo, 

bk, hb

Technická univerzita vo Zvolene,  Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie



Riešenie bielych plôch

• Riešenie stavu bielych plôch – problematika 

pozemkových úprav. 

• Možnosti riešenia:

• rekultivácia pozemku, 

• prevod poľnohospodárskej pôdy na lesný pozemok,

• ponechanie v súčasnom stave s možnosťou prípravy 

palivového dreva alebo štiepkovania

• Z hľadiska finančnej a časovej náročnosti rekultivácia 

vhodná na mierne zarastených plochách  (väčšina 

stromov  na  ploche v rastovej fáze náletu). 
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Záver

• Biele plochy v súčasnosti – veľký problém v oblasti 

evidencie pozemkov, aj v oblasti pozemkových úprav. 

• Terestrické zameriavanie finančne náročné.

• Súčasný technologický pokrok – široké využitie digitálnej 

fotogrametrie a leteckého laserového skenovania.

• Automatická klasifikácia lesných porastov a informácie 

z katastrálnych máp – rýchla a efektívna identifikácia 

bielych plôch

• Výsledky použiteľné ako podklady pre projekty 

pozemkových úprav
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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