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1. LESNÍCKE MAPOVANIE
Štefan Žíhlavník
1.1. VŠEOBECNE O MAPOVANÍ
Mapa (podľa STN 73 0402 – Názvoslovie mapovania) je zmenšený generalizovaný
konvenčný obraz kozmu, nebeských telies, Zeme, prevedený do roviny pomocou
matematicky definovaných vzťahov (tzv. kartografickým zobrazením), ukazujúci podľa
zvolených hľadísk polohu, stav a vzťahy prírodných sociálno-ekonomických a technických
objektov a javov.
Zjednodušene (vztiahnuté len na zemský povrch) možno povedať, že mapa je
zmenšený rovinný obraz ortogonálneho priemetu zemského povrchu a trvalých predmetov,
ktoré sa na ňom nachádzajú.
Mapovanie (podľa Terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra, 1998)
je súbor činností (prešetrovanie, meranie, výpočty a zobrazovanie), vykonávaných pri
vyhotovovaní pôvodnej mapy.
Je to súbor úkonov potrebných na zistenie vzájomnej polohy dostatočného počtu
bodov a predmetov nachádzajúcich sa na zemskom povrchu pre vyhotovenie dokonalého,
geometricky správneho a primerane presného obrazu zemského povrchu, ako aj predmetov
nachádzajúcich sa na ňom v čase mapovania.
Pri mapovaní sa aplikujú poznatky z viacerých vedných odborov, takže sú potrebné
vedomosti z geomorfológie, geodézie, fotogrametrie, matematiky, fyziky, staviteľstva,
kartografie, právnych noriem, ekonomiky, organizácie práce, atď.
Mapovaním sa má znázorniť nepravidelný zemský povrch so všetkými predmetmi na
ňom v čo najvernejšej podobe a vo zvolenej mierke zmenšenia na rovinný kresliaci podklad.
Pri mapovaní treba vždy vychádzať zo spoľahlivých základov, ktoré majú v podstate dvojaký
charakter - geometrický a kartografický (Obr. 1.1).
Pri budovaní geometrických základov treba určiť tvar a veľkosť zemského telesa
(Obr. 1.1a), ďalej treba zvoliť vhodnú premietnu na premietanie polohopisnej kostry a na
určovanie zvislých vzdialeností od nej, treba zvoliť a meračsky určiť na zemskom povrchu
body základnej polohopisnej kostry, premietnúť ich na zvolenú priemetňu a nakoniec doplniť
výškovou kostrou bodov (Obr. 1.1b). Pri kartografickom spracovaní výsledkov merania sa
skutočný priemet polohopisnej kostry matematicky prenesie zo zaoblenej priemetne do
roviny, zmenší sa vo vhodnej mierke, rozdelí sa na časti najlepšie vyhovujúcich veľkostí
(mapové listy) a určí sa náplň mapy, ako aj spôsob znázorňovania detailov na mape
(Obr. 1.1c).
V minulosti sa mapovanie vykonávalo priamo v teréne pomocou rôznych
geodetických pomôcok a prístrojov. Posledné desaťročie výrazne zasiahlo do oblasti
mapovania, pretože začalo prevládať mapovanie pomocou fotogrametrických metód alebo
metód diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a metód globálneho polohového systému (GPS).
Získané materiály (snímky, resp. záznamy – analógové alebo digitálne) sa vyhodnocujú
počítačovými technológiami s použitím rôznych doplnkových podkladov a postupov a slúžia
na vyhotovenie máp rôznej tematiky, podrobnosti, mierky a pod.
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Obr. 1.1: Stanovenie základných parametrov mapovania
Podľa účelu a metód, ktoré sa na mapovanie využívajú možno hovoriť o rôznych
druhoch mapovania, napr.
− mapovanie geodetické, ktoré využíva na podrobné meranie geodetické metódy
merania priamo v teréne (terestrické merania),
− mapovanie fotogrametrické, ktoré využíva na podrobné meranie fotogrametrické
metódy,
− mapovanie základné – súhrn geodetických, fotogrametrických a kartografických
činností robených s cieľom vyhotoviť základné mapy,
− mapovanie tematické na vyhotovenie
geobotanické, lesnícke a pod.),

tematických

máp

(napr.

pôdne,

− mapovanie vo veľkých mierkach (mapovanie podrobné), t.j. súhrn činností
(prešetrovanie, meranie, výpočty a zobrazovanie) vykonávaných na vyhotovenie
máp veľkých mierok,
− mapovanie digitálne, t.j. komplexný súhrn technologických postupov zberu,
spracovania, uloženia a využívania údajov o území, založený na využití
programových a technických prostriedkov automatizácie, určený na získanie
digitálneho modelu terénu,
− mapovanie doplňovacie doteraz nezmapovaných priestorov z mapovaného územia,
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− mapovanie súvislé na vyhotovenie súvislého mapového diela,
− mapovanie topografické – všeobecná teoreticko-technická príprava, meranie,
výpočty a zobrazovanie topografického obsahu pôvodnej mapy,
− mapovanie polohopisné – mapovanie polohopisného obsahu mapy,
− mapovanie výškopisné – mapovanie výškopisného obsahu mapy,
− mapovanie katastrálne – získanie podkladov na tvorbu katastrálnej mapy (t. č.
základná mapa SR veľkej mierky).
Získavanie prvotných údajov možno považovať v oblasti mapovania za rozhodujúcu a
najdôležitejšiu fázu a z hľadiska hospodárnosti za veľmi náročnú. Terestrické meranie
s modernými geodetickými prístrojmi (napr. zameranie polohy a nadmorskej výšky určitého
bodu v teréne elektronickým tachymetrom), fotogrametrické vyhodnotenie (napr. určenie
modelových priestorových súradníc na jednoznačne danom bode na fotogrametrickom
modeli) a spracovanie týchto údajov v rôznych formách (mapy, digitálny model terénu,
číselné a grafické prehľady a pod.) sa stávajú rutinnou záležitosťou. Rozhodujúcim a
najvýznamnejším momentom pre celkový výsledok je však predchádzajúce určenie prvku
(bod, línia), ktorý je treba následne zamerať. Špecifické požiadavky na mapovanie v rôznych
odboroch ľudských činností (široká tematická oblasť) túto náročnosť ešte zvyšujú najmä tým,
že mapovanie v poslednej dobe čoraz viac využíva fotogrametriu. Dnes už väčšina
mapovacích prác (najmä v oblasti tematického mapovania) sa vykonáva fotogrametrickými
metódami. Letecká snímka je v súčasnosti prakticky nepostrádateľná pri tvorbe máp, ale aj pri
získavaní rôznych ďalších informácií pre rôzne rozhodovacie, projekčné a iné účely. Zatiaľ čo
pri terestrickom meraní určenie predmetu je jednoznačné, pri fotogrametrickom vyhodnotení
je potrebné na jeho určenie v mnohých prípadoch hľadať rôzne znaky, resp. súvislosti. Tu
okrem rutinného vyhodnocovania nastupuje jeho neoddeliteľná zložka – fotointerpretácia,
pomocou ktorej sa najprv predmety merania určia a až potom možno robiť samotné
fotogrametrické vyhodnotenie.
Z uvedeného vyplýva, že na mapovaní sa v súčasnosti podieľajú tri základné zložky –
terestrické meranie, fotogrametrické vyhodnotenie a fotointerpretácia. Ide prakticky o
poznatky z troch samostatných vedných odborov – geodézie, fotogrametrie a DPZ (ak sa sem
zaradí interpretácia v zmysle najnovších definícií tohto vedného odboru). Ich podiel na
mapovaní záleží na požadovanej presnosti a účele mapovania. Jednoznačnú hranicu medzi
nimi nie je možné urobiť, navzájom sa dopĺňajú, ich vhodné využitie a prepojenie umožňuje
racionalizáciu mapovania. V úplne teoretickej rovine možno povedať, že jedine terestrické
geodetické merania a prešetrovanie môžu existovať samostatne. Využitie fotogrametrie a
fotointerpretácie je vždy (samozrejme v rôznej miere) viazané na podporné terestrické
merania a prešetrovanie.
Oblasť mapovania však neustále smeruje k maximálnemu využívaniu metód
fotogrametrie a DPZ, čo súvisí predovšetkým so zvýšením jeho hospodárnosti, uľahčeniu
náročných geodetických prác, najmä v horských oblastiach ako aj so získavaním väčšieho
množstva informácií a najmä informácií, ktoré terénnym prešetrovaním len ťažko alebo vôbec
nemožno získať.
Tvorba máp je v posledných rokoch neodmysliteľne spojená s využívaním
geografických informačných systémov (GIS). V súčasnosti je už množstvo programov, ktoré
sú určené k vytvoreniu, editácii, distribúcii a prezeraniu virtuálnych trojrozmerných
realistických modelov reliéfu a objektov na ňom. Technológie sú zamerané na využívanie
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viacúrovňovej údajovej štruktúry, importovať rastové vrstvy v rôznych
s možnosťou pre užívateľa vybrať pre vizualizáciu vhodnú kombináciu vrstiev.

formátoch

1.2. ŠPECIFIKÁ LESNÍCKEHO MAPOVANIA
Lesnícke mapovanie na Slovensku sa vzťahuje na plochu 1,94 mil. ha, čo predstavuje
40,6 % z rozlohy štátu (Lesy Slovenska, 1994). Toto mapovanie v súčasnosti v plnej
miere zabezpečujú pracovníci Odboru lesníckej geodézie a fotogrametrie Lesoprojektu vo
Zvolene, ktorí sú podľa zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov a
zákona č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení
neskorších predpisov povolaní vyhotovovať a udržiavať mapový fond na tejto ploche formou
lesníckych máp.
Lesnícke mapy sú dôležitou súčasťou lesného hospodárskeho plánu (LHP). Slúžia
potrebám lesného hospodára a zobrazujú stav všetkých lesov k začiatku platnosti LHP.
Lesnícke mapy spájajú elementy topografickej a tematickej kartografie. Pre veľkú váhu
špeciálneho vyhodnotenia témy "les" sú zaraďované väčšinou k tematickým mapám. V
zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii pre lesnícke mapy sa používa
termín Štátne mapové dielo s tematickým obsahom lesného hospodárstva.
Úlohou mapovania lesov je zabezpečiť spoľahlivé polohopisné a výškopisné
podklady na vyhotovovanie lesníckych máp a plánov pre rôzne účely, na určovanie polohy a
výmery jednotiek priestorového rozdelenia lesa a na evidenciu pozemkov. Treba však
poznamenať, že pojem lesnícke mapovanie nemožno zúžiť len na lesnícke mapy, ale ide o
širší záber dotýkajúci sa rôznych oblastí pri zisťovaní stavu lesa. Väčšinou pri lesníckom
mapovaní nemožno vystačiť len s klasickým definovaním mapy ako rovinného obrazu (obraz
na rovine papiera, fólie) ortogonálneho priemetu zemského povrchu a predmetov, ktoré sa na
ňom nachádzajú.
Lesnícke mapovanie je špecifické tým, že aj keď sa využívajú výsledky verejného
mapovania, tieto nepostačujú pre zobrazenie rozsiahleho, rozmanitého a premenlivého
lesného detailu tak, aby boli zohľadnené biologické, technické i ekonomické činitele lesného
hospodárstva. Pri výbere metód mapovania sa musia zvažovať osobitosti lesného prostredia,
ktoré kladú špecifické nároky pri mapovaní lesov.
Významnou zložkou lesníckeho mapovania je zisťovanie výmer lesných pozemkov
pre zostavenie plochovej tabuľky, ktorá je rovnako ako lesnícke mapy súčasťou lesného
hospodárskeho plánu (LHP). Plochová tabuľka uvádza prehľad a sumárne údaje o všetkých
lesných pozemkoch v rámci užívateľského celku, alebo pre územie, pre ktoré bol
vyhotovený LHP. Prehľad lesných pozemkov obsahuje ich výmery v členení podľa druhu
pozemkov, katastrálnych
území, vlastníckych vzťahov, parcelných čísel z katastra
nehnuteľností, prípadne ďalšie údaje. Rozvoj fotogrametrických metód pri vyhodnocovaní
leteckých snímok dáva predpoklady nahradenia doterajších klasických a aj pomerne
zdĺhavých spôsobov (najmä planimetrovanie) určovania výmer lesných porastov analytickým
výpočtom z pravouhlých súradníc lomových bodov určených transformáciou snímkových
súradníc z fotogrametrického modelu.
Viaceré metódy a výsledky lesníckeho mapovania, či už
terestrické alebo
fotogrametrické sa využívajú pri rôznych projekčných úlohách napr. pre sprístupňovanie
lesných porastov, optimalizáciu pestovných, ochranárskych a ťažbových zásahov do
porastov, prognózovanie, monitoring zdravotného a produkčného stavu lesa a pod.
Súčasný európsky i svetový trend v oblasti mapovania smeruje k maximálnej
automatizácii terénnych i kancelárskych mapovacích prác a k digitalizácii výsledkov
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mapovania. V oblasti terestrického merania začínajú prevládať elektronické prístroje totálne stanice, ktoré umožňujú meranie všetkých geodetických prvkov (dĺžky, uhly,
prevýšenia), sú vybavené automatickou registráciou údajov, prípadne i radom štandardných
programov pre rôzne geodetické výpočty. Významným pokrokom v geodetickej praxi (aj v
lesníctve) je určovanie polohy a výšky geodetických bodov používaním GPS, ktorý je
vybudovaný na báze umelých družíc Zeme. Aj oblasť fotogrametrie, najmä univerzálne
metódy vyhodnocovania, zaznamenávajú veľký rozvoj, najmä v spojení s výpočtovou
technikou. Na spracovanie údajov bolo vyvinuté množstvo programových systémov (napr.
TOPOL, KOKEŠ, ATLAS, IDRISI, GEOSCAN, DIGIMAP, MICROSTATION atď.), ktoré
riešia rozmanité úlohy mapovania. Všetky sú prakticky odkázané na prvotné - základné
údaje, ktoré je potrebné získať buď priamym
terestrickým meraním alebo z
fotogrametrického vyhodnotenia.
Získavanie prvotných údajov možno považovať v oblasti mapovania za rozhodujúcu a
najdôležitejšiu fázu a z hľadiska hospodárnosti za veľmi náročnú.
Terestrické meranie s modernými geodetickými prístrojmi (napr. zameranie polohy a
nadmorskej výšky určitého bodu v teréne elektronickým tachymetrom), fotogrametrické
vyhodnotenie (napr. určenie modelových priestorových súradníc na jednoznačne danom bode
na fotogrametrickom modeli) a spracovanie týchto údajov v rôznych formách (mapy,
digitálny model terénu, číselné a grafické prehľady a pod.) sa stávajú rutinnou záležitosťou.
Rozhodujúcim a najvýznamnejším momentom pre celkový výsledok je však predchádzajúce
určenie prvku (bod, línia), ktorý je treba následne zamerať. Špecifičnosť lesníckeho
mapovania (široká tematická oblasť) túto náročnosť ešte zvyšuje najmä tým, že mapovanie v
poslednej dobe čoraz viac využíva fotogrametriu. Dnes už takmer 70% lesníckeho mapovania
sa vykonáva fotogrametrickými metódami. Letecká snímka je v súčasnosti prakticky
nepostrádateľná pri tvorbe lesníckych máp a pri získavaní ďalších informácií o stave lesa.
Zatiaľ čo pri terestrickom meraní určenie predmetu merania je
jednoznačné, pri
fotogrametrickom vyhodnotení je potrebné na jeho určenie v mnohých prípadoch hľadať
rôzne znaky, resp. súvislosti. Tu okrem rutinného vyhodnocovania nastupuje jeho
neoddeliteľná zložka - fotointerpretácia, pomocou ktorej sa najprv predmety merania určia a
až potom možno robiť samotné fotogrametrické vyhodnotenie.
Nové metódy DPZ, pri ktorých sa okrem klasických čiernobielych a farebných
leteckých (príp. i pozemných) snímok využívajú ďalšie fotografické i nefotografické záznamy
poskytujú pre
interpretáciu mimoriadne široký priestor (napr. ALBERTZ 2001,
HILDEBRANDT 1996, ŽÍHLAVNÍK,Š.-SCHEER 2001, ŽÍHLAVNÍK,Š.-CHUDÝ 2002,
ŽÍHLAVNÍK,Š. 2003).
Lesnícka prax však neustále smeruje k maximálnemu využívaniu metód fotogrametrie
a DPZ, čo súvisí predovšetkým so zvýšením hospodárnosti lesníckeho mapovania, uľahčeniu
náročných geodetických prác, najmä v horských oblastiach ako aj so získavaním väčšieho
množstva informácií a najmä informácií, ktoré terénnym šetrením len ťažko alebo vôbec
nemožno získať.
1.3. PRIESTOROVÁ ÚPRAVA LESA
Jedným
z najčastejších predmetov lesníckeho mapovania sú hranice lesných
pozemkov. Tejto problematike sa v rámci hospodárskej úpravy lesov venuje tzv. „Priestorová
úprava lesov“.
Priestorová úprava lesa je súbor poznatkov a opatrení, ktoré sú v lesnom hospodárstve
potrebné zo stránky priestorovej, aby sa získal prehľad, orientácia a evidencia lesného fondu,
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zabezpečil sa les voči škodlivým činiteľom a zvýšilo sa polyfunkčné využívanie lesa v krajine
(žíhlavník,a. 2005 a, c).
Priestorová úprava rieši na jednej strane vzájomný pomer, vzťahy a usporiadanie
jednotlivých porastov v rámci vyšších úpravníckych a organizačných jednotiek, na druhej
strane si všíma vzájomné usporiadanie a vzťahy medzi jednotlivými porastmi, časťami
porastov i stromami navzájom. Preto je priestorová úprava lesa dôležitou súčasťou celej
hospodárskej úpravy lesov. Z hľadiska obsahovej náplne možno priestorovú úpravu lesa
systematicky rozdeliť na:
a) Priestorovú úpravu vonkajšiu, ktorá rieši rozdelenie lesa z hľadiska
administratívno-technického a hospodársko-úpravníckeho. Táto časť je aj
predmetom lesníckeho mapovania.
b) Priestorovú úpravu vnútornú, ktorá rieši problematiku druhového a priestorového
zloženia porastov a priestorovej porastovej výstavby.
Administratívno-technické rozdelenie lesa nie je vlastnou náplňou hospodárskej
úpravy lesov. Hospodárska úprava lesa má však na tomto rozdelení záujem najmä preto, aby
základné organizačné rámce lesného hospodárstva boli trvalé a zladené s jednotkami
hospodárskej úpravy lesa. Rozdeľuje sa nasledovne:
a) Podľa druhu správy z hľadiska zabezpečenia odborného hospodárenia.
b) Organizačné rozdelenie lesa. Je to rozdelenie na jednotlivé organizačné zložky.
c) Prevádzkové rozdelenie lesa. Je to rozdelenie lesných pozemkov podľa spôsobu
ich využívania.
Hospodársko-úpravnícke rozdelenie lesa
Účelom hospodársko-úpravníckeho rozdelenia lesa je vymedzenie hospodárskotechnických jednotiek ako rámcov pre hospodársko-úpravnícke plánovanie, zisťovanie
a vyhodnocovanie stavu lesa. Rozdelenie lesa na hospodársko-technické jednotky bolo a je
jednou z podstatných úloh hospodárskej úpravy lesov.
Pre súčasné lesné hospodárske plány sa jednotky priestorového lesa členia nasledovne:
a) lesné hospodárske celky,
b) časti lesov podľa ich užívania (lesný užívateľský celok),
c) dielec, porast, čiastková plocha a porastová skupina.
Lesný hospodársky celok (LHC)
Lesný hospodársky celok je v súčasnosti najvyššia priestorová jednotka rozdelenia
lesa, ktorá slúži na spracovanie súhrnných informácií o stave a vývoji lesa. Výmera LHC je
5 000-10 000 ha.
Lesný hospodársky celok bol v minulosti základnou jednotkou, pre ktorú sa
vypracúval lesný hospodársky plán. Mal zabezpečovať trvalosť a vyrovnanosť produkcie
územného celku zhodného so základnou organizačnou jednotkou lesného hospodárstva
(lesnou správou). V súčasnosti sa stáva iba formálnou jednotkou. Hranice LHC nie sú totožné
s vlastníckymi hranicami. Jeho vytvorenie schvaľovalo ministerstvo, pričom pri jeho určení sa
prihliadalo na prírodné a hospodárske pomery. Na Slovensku bolo vytvorených cca 296 LHC.
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Lesný užívateľský celok (LUC)
Zákon č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva,
v znení neskorších predpisov v § 2, ktorý sa týka priestorového rozdelenia lesa, zaviedol
jednotku a to „časti lesov podľa ich užívania“. Túto jednotku určí na návrh správcu, vlastníka,
užívateľa alebo z vlastného podnetu orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Vyhláška MP
SR č. 5/1995 Z.z. o hospodárskej úprave lesov v znení neskorších predpisov označuje „časti
lesov podľa ich užívania“ ako užívateľský celok, ktorý určí orgán štátnej správy
s prihliadnutím na hranicu lesného hospodárskeho celku. Najmenšia výmera užívateľského
celku je 50 ha. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže určiť aj nižšiu výmeru
užívateľského celku ak si to vyžaduje racionálne obhospodarovanie a ochrana lesov. Jeho
hranice sú v teréne trvalo označené a stabilizované.
Podľa „Pracovných postupov hospodárskej úpravy lesov (1995)“ sú „časti lesov podľa
ich užívania“ označované ako lesný užívateľský celok (LUC).
Lesný užívateľský celok môžeme definovať ako súbor lesných pozemkov vymedzený
podľa užívateľov, resp. vlastníkov týchto pozemkov. Je základnou jednotkou pre
vypracovanie LHP (ŽÍHLAVNÍK ET AL. 1998, 2005 b).
Pre zaradenie lesných pozemkov do LUC je rozhodujúce právo užívania týchto
pozemkov na základe: uplatnenia vlastníckych práv, správcovstva k lesným pozemkom vo
vlastníctve štátu a prenájmu lesných pozemkov.
Vzhľadom na to, že hranice lesného užívateľského celku v prípade lesných pozemkov
v súkromnom a spoločenstvennom vlastníctve sú zároveň vlastníckymi hranicami, na ktoré sa
vzťahujú kritériá presnosti katastrálneho mapovania, môže dochádzať pri ich vytyčovaní
a stabilizácii z hľadiska predpísanej presnosti určenia polohy lomových bodov hraníc ku
komplikáciám. Hranice doterajších jednotiek priestorového rozdelenia lesa sa zameriavali
prevažne buzolovým meraním alebo fotogrametricky, s výnimkou hraníc medzi
poľnohospodárskym a lesným pôdnym fondom. V zmysle Inštrukcie na tvorbu Základnej
mapy SR veľkej mierky 984 211 I/94 (1993), sa táto vyhotovuje najviac do 4. triedy presnosti.
Ide o mapy, ktoré v súbore geodetických informácií katastrálneho operátu sú katastrálnymi
mapami a teda aj mapovacie práce a kritériá presnosti pre hranice užívateľských celkov musia
byť v súlade s kritériami presnosti týchto máp. Buzolovým meraním pri používaní súčasnej
prístrojovej techniky a metód merania sa tieto kritériá nedajú v žiadnom prípade dodržať.
Rovnako ani fotogrametrické mapovanie nebude môcť zotrvať na využívaní terajších
leteckých meračských snímok v mierkach 1:10 000 až 1:14 000. Pri vyhodnotení týchto
snímok možno dosiahnuť polohovú presnosť podrobných bodov mxy = 0,40 m, čo už
nevyhovuje 4. triede presnosti mapovania. Bude treba používať snímky väčších mierok (cca
do 1:8 000), čo zvýši finančné náklady mapovacích prác.
Vytvorenie LUC a požiadavka presnosti v zmysle katastrálneho mapovania si zrejme
vyžiada zmeny aj v oblasti tvorby základnej lesníckej mapy. Táto je vyhotovovaná v mierke
1:5 000 z podkladov katastra nehnuteľností, prípadne iného verejného mapovania a doplnená
výsledkami merania z vlastného účelového lesníckeho mapovania. Z tejto mapy sa
vyhotovuje hospodárska mapa 1:5 000, ktorá obsahuje podrobný prehľad polohopisu
a rozdelenie lesa a slúži i na vedenie zmien v katastri nehnuteľností. V súčasnosti sa lesnícke
mapovanie vykonáva v 5. triede presnosti mapovania. Spomínané zmeny v Inštrukcii
984 211 I/94 (1993) však túto triedu presnosti mapovania zrušili. V tomto smere bude
potrebné upraviť aj predpisy pre presnosť lesníckeho mapovania, týkajúce sa vedenia zmien
v katastri nehnuteľností v súvislosti s vytváraním LUC. Podrobne problematiku mapovania
hraníc lesných pozemkov uvádza Žíhlavník, Š. (2003, 2004a, 2004b).
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Problémy prináša aj stabilizácia lomových bodov hraníc pozemkov. V prípade
veľkého počtu vytýčenia hraníc pozemkov pre drobných vlastníkov, stabilizácia doterajším
spôsobom – hraničnými, resp. hospodárskymi kopcami asi nebude vhodná a najmä
hospodárna. Bude treba zvážiť medzi stabilizáciou kamennými meračskými značkami, ktorá
je v zmysle predpísanej normy a značkami z umelých hmôt, ktoré v súčasnosti poskytujú
viaceré firmy. Označenie hraníc LUC je oranžovým štvorcom 15x15 cm.
Táto jednotka po hospodársko-úpravníckej stránke prebrala všetky doterajšie funkcie
LHC. Podstatný rozdiel je len pri určovaní hraníc a výmery. Zatiaľ čo pri vytváraní LHC
podľa minulej legislatívy sa pri určovaní jeho hraníc a výmery neprihliadalo na vlastnícke
a užívacie práva, pri určovaní užívateľského celku boli tieto rozhodujúce. Táto skutočnosť vo
výraznej miere ovplyvňuje najmä veľkosť novovznikajúcich užívateľských celkov, najmä na
lesných pozemkoch v súkromnom a spoločenstvennom vlastníctve.
Dielec
Dielec je základnou najnižšou trvalou jednotkou priestorového rozdelenia lesa, ktorá
má jednotné alebo aspoň podobné produkčné podmienky, je hospodársko-úpravnícky
samostatná, vhodného tvaru a veľkosti, slúži pre zisťovanie stavu lesa, plánovanie, evidenciu
a kontrolu hospodárskych opatrení a orientáciu v lese.
Ak má byť dielec jednotkou trvalou, musia sa za jeho hranice v prvom rade voliť
prirodzené terénne línie (hrebene, grúne, dolinky, potoky, hranice typologických jednotiek); z
umelých čiar sa uplatnia verejné a lesné cesty, trvalé prieseky, kanály ap. Označenie hraníc
dielca je bielou farbou tvaru obdĺžnika (pásu) 20x5 cm v lesoch hospodárskych a lesoch
osobitného určenia. V lesoch ochranných červenou farbou. Pod značkami je vyznačenie
smeru priebehu hranice šípkami urobenými črtákom. Údržbu označenia hraníc zabezpečuje
vlastník, resp. užívateľ. Na lesníckych mapách sa označuje číslami napr.: 313, 352.
Veľkosť dielca je obmedzená potrebou prehľadnosti, možnosťou hospodárskej
zvládnuteľnosti, potrebami zjednodušenia evidencie, požiadavkami na presnosť inventarizácie
zásoby a intenzívnosťou lesného hospodárstva. Čím intenzívnejšie je lesné hospodárstvo, tým
menšiu plochu možno odborne zvládnuť. Naproti tomu príliš malé plochy sťažujú evidenciu
a zle ovplyvňujú presnosť inventarizácie hmoty. Za optimálnu rozlohu dielcov v našich
podmienkach možno pokladať výmeru okolo 10 ha (spodná hranica 5 ha, horná hranica 20
ha).
Vytvorenie trvalých jednotiek rozdelenia lesa je pre lesné hospodárstvo zásadnou
otázkou. Je tomu tak preto, že tieto jednotky majú tvoriť základ pre celú stavbu hospodárskej
úpravy, sú základným kameňom priestorovej úpravy lesa, sú prevádzkovými jednotkami pre
pestovanie lesa, ochranu lesa, ťažbu a dopravu dreva a okrem toho vytvárajú predpoklady pre
riešenie produkčných a ekonomických problémov, pre podchytenie a sledovanie vývoja lesa,
t.j. kontrolu plnenia funkcie lesa v širšom zmysle.
Čiastková plocha
Čiastkové plochy sa vytvárajú v rámci dielca vtedy, keď sa v dielci nachádzajú
vekovo a drevinovo odlišné plochy, ktorých hranice sú nepohyblivé a presahujú výmeru
0,30 ha. Vytvárajú sa v predrubných porastoch. Preberajú na seba úlohy základnej
hospodársko-úpravníckej jednotky. Hranice čiastkových plôch sa až do vytvorenia jednotného
dielca nemenia. Označenie hraníc čiastkovej plochy je obdĺžnikom 10x5 cm príslušnou farbou
podľa kategórie lesa, podobne ako pri dielci. Od roku 2002 sa hranice čiastkových plôch
nemusia označovať v teréne. Na lesníckych mapách sa označuje písmenami malej abecedy,
napr. 13a, 13b, 13c.
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Plochy uvedeného charakteru pod výmeru 0,30 ha sa nevylišujú ako čiastkové plochy,
ale len sa popíšu v rámci príslušného dielca a zohľadnia v pláne hospodárskych opatrení.
Tieto plochy budú vyznačené v porastových mapách, zosvorkované a zakolorované farbou
príslušného porastu podľa veku.
Porastová skupina
Porastové skupiny sa vytvárajú len v obnovovaných lesných porastoch vtedy, keď sa
dielec alebo čiastková plocha skladá z lesných porastov s pohyblivými hranicami a je
predpoklad postupného vekového vyrovnania a jednotného hospodárenia. Vytvorením
porastových skupín v dielci sa vzájomne oddelia časti pôvodného porastu a časti následného
porastu I. vekovej triedy a tak v rámci desaťročia dochádza k postupnému rozširovaniu
plochy následného porastu aj na viacerých východiskách.
Porastové skupiny majú pohyblivú hranicu, preto ich z prevádzkového i evidenčného
hľadiska netreba v teréne vyznačovať. Pokiaľ plocha následného porastu sa skladá
z viacerých častí, treba tieto plochy zaradiť do jednej porastovej skupiny. V teréne sa hranice
porastových skupín neoznačujú. Na lesníckych mapách sa označujú rímskymi číslicami.
Podľa nového Zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z. sa lesné pozemky členia na
nasledovné jednotky priestorového rozdelenia lesa:
a) lesné oblasti a podoblasti,
b) lesné celky,
c) vlastnícke celky,
d) dielce,
e) ostatné lesné pozemky.
Lesné oblasti a podoblasti sú trvalé územné jednotky priestorového rozdelenia
vytvorené na základe biogeografickej rajonizácie územia Slovenskej republiky.
Lesné celky sú územne ucelené časti lesov, pre ktoré sa vyhotovuje lesný hospodársky
plán. Určuje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva z vlastného podnetu alebo na
návrh vlastníka alebo správcu.
Vlastnícky celok tvoria lesy vo vlastníctve jedného vlastníka alebo lesy viacerých
vlastníkov, ak v nich hospodári ten istý obhospodarovateľ lesa. Vytvára sa ako priestorová
jednotka na vyhotovenie výpisu z lesného hospodárskeho plánu. Ak je vlastnícky celok
totožný s lesným celkom, výpis z lesného hospodárskeho plánu sa nevyhotovuje. Pre
vlastníkov lesov malých výmer sa vytvára vlastnícky celok vlastníkov malých výmer, a to ako
priestorová jednotka na vyhotovenie výpisu z lesného hospodárskeho plánu.
Dielec je základnou jednotkou na zisťovanie stavu lesa, plánovanie, evidenciu a
kontrolu hospodárenia vytvorenou najmä na základe vlastníctva k lesnému pozemku
s minimálnou výmerou 0,5 hektára.
Ostatné lesné pozemky:
a) na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady,
b) bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť
nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné cesty a zvážnice, lesné sklady a
rozdeľovacie prieseky.
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K problematike jednotiek priestorového rozdelenia lesa treba podotknúť, že pôvodné
členenie (podľa vyhlášky MP SR č. 5/1995 Z.z., ktorá od nadobudnutia platnosti nového
Zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z. k 1.9.2005 stratila platnosť) stále platí pre tie LHP, ktoré
boli vyhotovené pred dátumom účinnosti nového Zákona o lesoch. Pri 10-ročnom cykle LHP
to znamená, že pre tie LHC, pre ktoré bol vyhotovený LHP v roku 2005, platí pôvodné
členenie do roku 2015. Pri nových LHP od roku 2006 sa musia používať jednotky
priestorového lesa v zmysle Zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z.
1.4. LESNÍCKE MAPY
Lesnícke mapy sa delia na základné lesnícke mapy a účelové lesnícke mapy.
Základná lesnícka mapa (ZLM) sa vyhotovuje podľa zákona č. 142 /1991 Zb. o
technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb. z podkladov katastra nehnuteľností
alebo iného mapovania s doplnením údajov vlastného účelového lesníckeho mapovania.
Obsahuje polohopisnú a výškopisnú zložku vrátane popisu a značiek. Vyhotovuje sa v mierke
1:5000. Zo ZLM sa vyhotovujú účelové lesnícke mapy.
V predchádzajúcich cykloch obnov lesných hospodárskych plánov sa
zjednotili mapové podklady a vyhotovili lesnícke mapy z celého územia Slovenska. Pri
zjednocovaní mapových podkladov sa použili Štátne mapy odvodené 1:5000 (ŠMO-5). Do
nich sa z existujúcich lesníckych máp preniesol lesnícky detail a doplnil terestrickým
meraním alebo fotogrametricky. ZLM sa vyhotovuje v systéme Jednotnej trigonometrickej
siete katastrálnej (JTSK), čím je zabezpečená nadväznosť na celoštátne verejné mapovanie.
Originál máp sa zostavuje ako priebežné mapové dielo za územie LHC s vyznačením hraníc
lesných užívateľských celkov a ostatných hraníc správneho a organizačného rozdelenia lesa.
Pôvodne ZLM mala rámec 80x50 cm a tvorili ho dva rámce ŠMO-5 nad sebou. Systém tzv.
dvojlistov 80x50 cm sa však javil ako nevyhovujúci pri následnom digitálnom spracovaní a
preto od r. 1993 sa prešlo na formát ZLM 40x50 cm, t.j. jednotlivé listy ŠMO-5. Obsahuje
polohopis doplňovaný pri obnovách lesného hospodárskeho plánu zákresmi zmien po obvode
a vo vnútri lesa. Ďalej obsahuje zákresy bodového poľa prevzatého z bývalých
dokumentačných stredísk rezortu geodézie a kartografie (teraz Úradu geodézie,
kartografie a katastra SR - ÚGKK SR) a pevných bodov z vlastného merania.
Výškopis je zobrazený vrstevnicami o intervale 10 m alebo 20 m (podľa terénu). Je
prevzatý z máp 1:10 000 alebo vyhotovený fotogrametricky.
Nové základné lesnícke mapy sa vyhotovujú na kvalitnom rozmerovo stálom papieri
v mierke 1:5000 a v triede presnosti mapovania 5. Sekčný rám je rovnobežný s okrajom listu.
Vynesená je štvorcová sieť 500 x 500 m, trigonometrické body a pevné body podrobného
polohového bodového poľa a ďalšie údaje. Na severnej strane je sekčný rám vzdialený 5 cm
od okraja a východnej strane minimálne 8 cm pre umiestnenie mimorámových údajov.
Na severnom okraji je uvedený názov LHC a označenie mapy podľa mapy ŠMO-5. Na
východnom okraji listu je rok, ku ktorému platí daný stav.
Následne pod týmto označením sú umiestnené obdĺžniky 3 x 4 cm pre zákres týchto
údajov na mape: hranice jednotlivých útvarov štátnych lesov, odštepného lesného závodu
(OLZ), LUC, lesnej správy (LS) správne hranice, meračské metódy (polohopis, výškopis).
ZLM ako originál tvoriaci základné mapové dielo lesných pozemkov je neprenosná a
archivovaná u poverenej organizácie. Archivuje sa 30 rokov od jej vyhotovenia.
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Na tých lesných hospodárskych celkoch, na ktorých je na základe klasifikácie
mapových podkladov rozhodnuté, že sa nová mapa nebude vyhotovovať, vykonáva sa
reambulácia (doplnenie, oprava) existujúcej ZLM.
Reambulácia sa môže vykonať terestrickým meraním alebo
vyhodnotením leteckých snímok.

fotogrametrickým

Výsledky reambulácie sú farebne rozlíšené. Prvá reambulácia je vyznačená červenou
farbou. Druhá reambulácia je vyznačená modrou farbou. Poradie reambulácie rok a použitá
farba sa uvedie na východnej strane ZLM mimo sekčný rám. Premenlivý lesnícky detail je
možné vo výnimočných prípadoch skicovať a používa sa zelená farba.
Nová ZLM sa vyhotoví vtedy:
1. ak dôjde k podstatným zmenám v rozdelení lesa alebo v stave lesa,
2. ak by sa doterajšia základná mapa stala po reambulácii neprehľadnou,
3. ak sa na danej lokalite vykonáva stabilizácia hraníc lesného pôdneho fondu so
zameraním podľa smerníc ÚGKK SR,
4. ak sa zistí, že mapové podklady, použité pri vyhotovení základnej mapy v
predchádzajúcom cykle obnov teraz už nevyhovujú.
Predmetmi merania pri vyhotovovaní alebo reambulácii základnej lesníckej mapy sú:
a) hranice všetkých trvalých jednotiek priestorového rozdelenia lesa,
b) lesné cesty tvrdé a mäkké, chodníky, lomy, lesné škôlky, sklady, lesné chaty,
budovy, potoky, elektrovody, prieseky, výskumné plochy, hrebene, doliny,
c) verejné komunikácie a zariadenia, obvod a hranica lesného pôdneho fondu (LPF)
sa preberajú zásadne z existujúcich overených mapových podkladov a len v
prípade nesúhlasu sa zameriavajú, ak bol daný predbežný súhlas o vyňatí z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF).
Vyhotovenie novej ZLM sa môže vykonať:
1. prebratím z verejného mapovania s terestrickým domeraním a fotogrametrickým
vyhodnotením,
2. novým terestrickým meraním alebo fotogrametrickým vyhodnotením.
Zo ZLM sa vyhotovujú odvodené účelové mapy: hospodárska, obrysová, porastová,
ťažbová a organizačná a iné účelové lesnícke mapy (napr. organizačná mapa LUC, mapa
LHC, mapa prieskumu ekológie lesa, mapa ochrany lesov, mapa typologická, mapa
dopravných pomerov, mapa poľovníckeho hospodárenia). Všetky odvodené lesnícke mapy
okrem hospodárskej mapy obsahujú aj výškopis v intervale vrstevníc 10, 20 alebo 25 m
podľa členitosti terénu.
Hospodárska mapa je obsahovo zameraná na podrobný prehľad polohopisu rozdelenie lesa. Vyhotovuje sa v mierke 1:5000. Slúži na vedenie grafickej lesníckej
hospodárskej evidencie a zmien v evidencii nehnuteľností.
Obrysová mapa je mapové dielo vyhotovené prevažne montážou hospodárskych máp
fotomechanicky zmenšených do mierky 1:10 000. Vyhotovuje sa v súvislom zobrazení pre
základnú organizačnú jednotku lesnej prevádzky. Vyhotovuje sa trojfarebne: polohopis
(zákres rozdelenia lesa, cesty, chodníky, a pod.) čiernou farbou, vodné toky a plochy modrou
farbou a vrstevnice sú vyznačené hnedou farbou.
- 15 -

Lesnícke mapovanie
Štefan Žihlavník

Porastová mapa sa vyhotovuje spravidla v mierke 1:10 000 pre jednotku
priestorového rozdelenia lesa, pre ktorú sa vyhotovuje LHP. Okrem všeobecných
polohopisných a výškopisných údajov obsahuje farebné označenie jednotiek priestorového
rozdelenia podľa vekových tried. Ďalej obsahuje údaje o etážovitosti porastov, zakmenení,
vyznačenie hraníc ochranných lesov a lesov osobitného určenia. Oproti obrysovej mape
obsahuje na viac grafické zobrazenie hraníc kategórií lesa a hraníc jednotlivých kategórií
chránených území.
Porastová mapa slúži najmä na základnú orientáciu pri hospodárskej činnosti na
lesných pozemkoch a starostlivosti o les. Mapové značky platné pre základnú mapu sú
doplnené o ďalšie značky.
Každá porastová mapa musí obsahovať uvedené náležitosti vo vnútri mapového rámu
a to:
a) Označenie LHC
b) Označenie LUC
c) Stav k 1.1. ....
d) Mierka 1:10 000
e) Základné značky zo značkového kľúča
f) Prehľad mapových listov so situačným zákresom kladu listov
g) Názov vyhotoviteľa LHP (Lesoprojekt, prípadne iný subjekt)
h) Schéma koloritu
i) Rám orientovaný ku geografickému severu
j) Číslo listu v rámci LUC
Porastová mapa sa vyhotovuje z obrysovej mapy. Formát porastových máp môže byť
listový alebo vreckový. Porasty sú vykolorované podľa veku jednotlivých vekových tried.
I. veková trieda

1 – 20 rokov

farba žltá

II. veková trieda

21 – 40 rokov

farba červená

III. veková trieda

41 – 60 rokov

farba zelená

IV. veková trieda

61 – 80 rokov

farba modrá

V. veková trieda

81 – 100 rokov

farba hnedá

VI. veková trieda

101 – 120 rokov

farba sivá

VII. veková trieda

121 a vyššie

farba čierna

Hranice jednotlivých kategórií lesa a chránených území sa označujú farebnou
paspulou nasledovne: lesy chránené – farba červená, lesy osobitného určenia – farba zelená,
pásmo ohrozenia imisiami – farba fialová, národný park (NP) – farba modrá, ochranné pásmo
NP – farba modrá prerušovaná, chránená krajinná oblasť (CHKO) – farba hnedá, ochranné
pásmo CHKO – farba hnedá prerušovaná.
Farebne a šrafovaním sa vyznačujú tiež jedno, dvoj a viacetážové porasty.
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Ťažbová mapa sa vyhotovuje na mape obrysovej spravidla v mierke 1:10 000 a
graficky znázorňuje predpísané ťažbové zásahy určené LHP podľa jednotných mapových
značiek.
Organizačná mapa v mierke 1:25 000 sa spravidla vyhotovuje, ak LUC má aj nižšie
organizačné členenie, zo základnej lesníckej mapy vo forme mapy obrysovej (polohopisvýškopis) a slúži predovšetkým ako podkladová mapa pre niektoré špeciálne prieskumy a
podáva tiež informácie o jednotlivých užívateľoch v užívateľskom celku a o jeho
organizačnom členení.
Mapa LHC sa vyhotovuje v mierke 1:25 000 vo forme mapy obrysovej (polohopisvýškopis) a slúži predovšetkým ako podkladová mapa pre špeciálne prieskumy a podáva tiež
informácie o jednotlivých užívateľských celkoch v LHC, ich organizačnom členení a o
jednotlivých užívateľoch.
Pre grafické znázornenie výsledkov špeciálneho zisťovania lesa (najmä výsledkov
prieskumu ochrany lesa, ekológie lesa, dopravných pomerov, poľovníckeho hospodárenia) sa
môžu vyhotovovať aj ďalšie účelové lesnícke mapy, napr.:
− Mapa ekologickej stability lesa – sa vyhotovuje na podkladovej organizačnej
mape v mierke 1:25 000 a obsahuje grafické farebné zobrazenie vyskytujúcich sa
stupňov ekologickej stability lesných ekosystémov, rozhodujúcich škodlivých
činiteľov, stupne poškodenia porastov, jestvujúce pásma ohrozenia a návrh pásiem
ohrozenia a ťažko zalesniteľné plochy.
− Mapa ochrany lesa v mierke 1:25 000. Graficky znázorňuje ochranársku
typizáciu, zistených škodlivých činiteľov, či už biotického alebo abiotického
pôvodu. Farebnými šípkami je vyznačený smer nebezpečného vetra. Vyznačené sú
aj pásma ohrozenia lesov imisiami. Graficky sú vyznačené aj niektoré návrhy
ochranných opatrení, ako sú protipožiarne ochranné pásy, spevňovacie
protivetrové pásy, protilavínové zariadenia a iné opatrenia.
− Mapa typologická. Vyhotovuje sa v mierke 1:10 000 pre územie lesného
hospodárskeho celku. Podáva informácie o plošnom vymedzení lesných typov a
hospodárskych súborov lesných typov s ich obvodovým zákresom ich ohraničenia
a číselným označením.
− Mapa dopravných pomerov sa vyhotovuje na mape obrysovej v mierke 1:10 000
a graficky interpretuje výsledky prieskumu dopravných pomerov so znázornením
terajšieho stavu, desaťročného návrhu a návrhu na ďalšie obdobie (cesty cudzie a
vlastné triedy 1L, 2L a trvalé približovacie, lesné sklady, odvozné miesta,
expedičné sklady a pod.)
− Mapa poľovníckeho hospodárenia sa vyhotovuje na podkladovej mape v mierke
1:25 000. V mape sú vyznačené hranice poľovných revírov, miesta s
koncentráciou zveri, smer migrácie zveri na zimné a letné stanovištia, poľovné
zariadenia, ako kŕmidlá, posedy, krmné linky, soľníky, prezimovacie obôrky a
ďalšie graficky znázornené výsledky poľovníckeho prieskumu.
Pre uvedené druhy lesníckych máp sa používajú predpísané mapové značky vydané
Lesoprojektom vo Zvolene. Ukážky niektorých druhov lesníckych máp sú na Obr. 1.2.
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Obr. 1.2.: Ukážky lesníckych máp
1.5. TVORBA DIGITÁLNYCH LESNÍCKYCH MÁP A APLIKÁCIE V GIS
Aktuálnosť zavádzania počítačovej grafiky do informačného systému (IS) lesného
hospodárstva (LH) je podmienená širokým a všestranným využívaním klasických metód a
technológií pri vypracovaní grafických diel v LH. V širšom slova zmysle treba rozumieť pod
aplikáciou počítačovej grafiky v lesníctve nielen vytváranie a zobrazovanie grafických
objektov, ale aj analýzu vzťahov medzi týmito objektmi a ich atribútmi vo forme textových
alebo numerických informácií. Vzhľadom na charakter informácií v LH, ktoré sa prevažne
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vzťahujú na geografické objekty, predstavuje GIS významnú racionalizáciu v IS LH. Je
objektovo orientovaný a dovoľuje na základe známej topológie analyzovať vzťahy medzi
objektmi, predstavuje novú kvalitu vyhodnotenia dlhodobo budovaných textových a
numerických databáz vo väzbe na geografické objekty a zároveň poskytuje efektívne nástroje
pre analýzy digitálneho obrazu, digitálneho modelu terénu a ich prezentáciu (ŽÍHLAVNÍK,
HERICH 2001).
Interdisciplinárny charakter GIS vyžaduje úzku spoluprácu a prechod na digitálne
technológie u všetkých zainteresovaných odborov. Sú to predovšetkým informatika, geodézia,
fotogrametria, diaľkový prieskum Zeme, kartografia. Spolu s metódami štatistiky, systémami
riadenia bez dát, systémami počítačového projektovania vytvárajú predpoklady pre efektívnu
implementáciu a využívanie GIS v lesnom hospodárstve.
Uvedené konštatovania jednoznačne súvisia jednak so všestranným využitím, ako aj
s možnosťou prepojenia digitálneho mapového diela nielen v rámci informačného systému
lesného hospodárstva, ale aj v jednotlivých rezortoch národného hospodárstva. Zároveň sú
poskytnuté možnosti využitia digitálnej mapy pri analýzach v GIS-e.
Východiskom pre tvorbu všetkých účelových lesníckych máp je ZLM v mierke
1:5000. V rámci obnovy lesných hospodárskych plánov (spravidla po 10 rokoch) sa
vyhotovujú nové ZLM, prípadne sa aktualizujú (reambulujú) ZLM z predchádzajúceho
obdobia. Zo ZLM sú odvodené všetky ostatné lesnícke mapy. Od roku 1997 sú ZLM
vyhotovované výlučne digitálnou technológiou. ktorá perspektívne umožňuje priebežnú
aktualizáciu ZLM v priebehu platnosti LHP a to terestrickým meraním, alebo
fotogrametrickým vyhodnotením leteckých snímok. Zároveň významne racionalizuje
vyhotovenie ZLM a ostatných tematických lesníckych máp pri obnove LHP, pretože platná
situácia z katastrálnej mapy, zo ZLM, ako aj výškopis sa do reambulovanej mapy preberie
automaticky v digitálnej forme.
Pre dvojsnímkové fotogrametrické vyhodnotenie sa dnes už v celom rozsahu využíva
digitálna fotogrametria. Okrem vlastného fotogrametrického vyhodnotenia zahrňuje proces
digitálnej fotogrametrie aj blokovú aerotrianguláciu, tvorbu digitálneho modelu terénu
a ortofotomáp. Digitálna fotogrametria poskytuje grafické vektorové objekty pre tvorbu
nových, alebo reambuláciu existujúcich základných lesníckych máp. Príkladom uplatnenia
digitálneho zariadenia v lesníckej fotogrametrii je Digital Video Plotter pre vyhodnotenie
digitálnej rastrovej predlohy (snímky) so sprostredkovaním priestorového vnemu na
obrazovke osobného počítača. Je to finančne veľmi nenáročné riešenie dostupné pre väčšinu
osobných počítačov. Tvorí ho grafický software a jednoduchý zrkadlový stereoskop,
požadovaná presnosť sa dosahuje primeranou rozlišovacou schopnosťou digitálneho
rastrového zobrazenia leteckej snímky. Pre prevádzkové potreby HÚL bola zvolená digitálna
technológia fotogrametrie na báze systému Image Station od spoločnosti Zeiss a Intergraph.
Systém Image Station zapadá do koncepcie zavádzania GIS do lesného hospodárstva a
zároveň vyhovuje požiadavkám technických a softvérových štandardov (INTEL PENTIUM,
WINDOWS, GIS INTERGRAPH). Okrem vektorizácie línií z vyhodnotených leteckých
snímok tento systém umožňuje efektívnu blokovú trianguláciu, ortorektifikáciu resp.
poloautomatickú tvorbu digitálneho modelu terénu, vyhotovenie ortofotomáp a i.
1.5.1. Transformácia analógových máp do digitálnej formy
V rámci obnov LHP sa vzťahuje na mapové listy katastrálnych máp v mierkach
1:5000, 1:2000, 1:2880 a na základné listy ZLM v mierke 1:5000. Katastrálne mapy slúžia
pre identifikáciu vlastníckych hraníc a pre výpočet a vyrovnanie výmer jednotiek rozdelenia
lesa v súlade s evidenciou katastra nehnuteľností. Transformácia sa realizuje (Kolektív, 1996)
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technológiou skenovania a následnej vektorizácie rastrového obrazu s jednoznačným
rozlíšením grafických objektov.
1.5.2. Skenovanie a spracovanie rastrových súborov
Mapové predlohy sú skenované s hustotou rastra 300-400 dpi, pričom sa kontroluje
viditeľnosť rohových značiek. Každý rastrový súbor (mapový list) sa affinou transformáciou
pomocou rohových značiek vyrovnáva na súradnice kladu mapových listov v kartografickom
zobrazení JTSK. Ak rohové značky chýbajú, mapový list sa vyrovná na súradnice známych
bodov, ktoré by mali tvoriť pravouhlý rovnobežník zaberajúci čo najväčšiu plochu mapového
listu so stranami rovnobežnými s rámom mapového listu. Výsledok vyrovnania sa vizuálne
kontroluje vrátane posúdenia zhodnosti rastrovej kresby s už existujúcimi vektorovými
elementmi (body, čiary). V prípade veľkých odchýliek sa vykoná nová afinná transformácia aj
s využitím súradníc ďalších známych bodov. V prípade opätovného neuspokojivého výsledku
sa rozhodne o ďalšom neštandardnom postupe (napr. parcialne vyrovnanie, nelineárna
transformácia a pod.)
1.5.3. Vektorizácia
Vektorové zobrazenie je výsledkom dvoch technologických postupov:
1) Snímanie súradníc bodov priamo z analógového mapového listu digitizérom sa
dnes už využíva zriedkavejšie, väčšinou len pri digtalizácii pestrých predlôh
s farebnými odtieňmi, odtieňmi šede alebo pri dodatočnom vkladaní grafických
objektov do hotovej digitálnej mapy. Práca s digitizérom je náročnejšia a menej
presná ako vektorizácia na obrazovke.
2) Prekreslenie (vektorizácia) rastrového obrazu v grafickom systéme s použitím
grafickych elementov (body, čiary, texty, značky). Na obrazovke počítača sú
súčasne zobrazené a súradnicovo lokalizované dva mapové listy: pasívny
vyrovnaný rastrový a aktívny vektorový, do ktorého sa prekresľuje situácia.
S ohľadom na celý rad funkcií, ktorými podporuje prostredie grafického systému
grafické operácie, je vektorizácia na obrazovke efektívnejšia a presnejšia. Na
vektorizáciu je možné použiť celý rad grafických a CAD systémov. Do praxe HÚL
bol pre vyhotovenie ZLM zavedený český systém TOPOL a pre vytváranie
a spracovanie súvislej mapovej bázy za záujmové oblasti a celé Slovensko CAD
systém MICROSTATION.
V záujme univerzálneho využitia v GIS sa pri vektorizácii grafické objekty ukladajú
do vrstiev (blokov v TOPOL-i) a v prípade výskytu viacerých typov grafických objektov
v jednej vrstve sú tieto odlíšiteľné svojimi atribútmi (napr. typ, hrúbka, farba a i.), čo
umožňuje alternatívnu tvorbu ďalších vrstiev resp. tvorbu výberových grafických súborov na
základe definícií atribútov.
Mapy katastra nehnuteľností sa vektorizujú do troch vrstiev:
1) KAT – hranice katastra bez textov a značiek
2) PAR – hranice parciel v lesnom pôdnom fonde (LPF), vodné toky, dôležité
objekty mimo LPF ako sú cesty, okraj intravilánu a pod.
3) PXT – vnútorné čiary parciel, texty, značky.
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Základná lesnícka mapa sa odpovedajúcimi bodmi stotožní s mapou katastra
nehnuteľností a vektorizuje do dvoch základných vrstiev:
1) LES – hranice základných jednotiek lesa s identifikačným kódom, nelesné plochy,
líniové objekty mimo LPF. Identifikačný kód obsahuje označenie dielca,
čiastkovej plochy a porastovej skupiny. Slúži najmä potrebám GIS.
2) OST – obsahuje všetky ostatné objekty a člení sa na ďalšie podvrstvy:
− PBP – trigonometrické body a presne zamerané body.
− SLU – všetky čiary v LPF opatrené slučkou, jednoduché čiary vo vnútri
plôch, odkazové čiary, bodové značky a texty.
− VYS – výškopis.
− PAS – hranice ochranných lesov, lesov osobitného určenia, imisných
pásiem, CHKO, národných parkov, značky rezervácií a limby.
− HRA – hranice LHC, LUC a názvy susedných LHC a LUC.
− TOP – topografické líniové a bodové značky.
− TAZ – ťažbová mapa.
− FRM – pomocná vrstva.
Uplatnenie digitálnej technológie významne racionalizuje aj proces
vyhotovenia finálneho kartografického výstupu. Odbúrava všetky časovo náročné manuálne
činnosti spojené s rozkladom farieb a zároveň umožňuje tlač tematických máp podľa
zvolenej kombinácie mapových vrstiev. Tlač originálov a malého počtu kópií je efektívnejšia
na tryskových veľkoformátových plotroch.
1.5.4. Aplikácie digitálnych lesníckych máp v GIS
Súčasné možnosti využívania GIS v LH sú determinované predovšetkým existenciou
digitálnych grafických (mapových) databáz. Súčasný stav budovania GIS a začlenenie
lesníckeho mapovania v ňom je uvedený na Obr. 1.3. Štruktúru grafickej databázy tvoria
tematické vrstvy, ktoré však vzhľadom k veľkej prácnosti a časovej náročnosti vytvorenia
súvislej mapovej bázy vo veľkej mierke, boli získané z rôznych zdrojov a preto vo
vertikálnom priemete nie sú tie isté geografické objekty identické (ŽÍHLAVNÍK, HERICH
2001).
Hranice katastrov boli prevzaté od Výskumného ústavu geodézie a kartografie
(VÚGK) v mierke 1:50 000. Presnejšie sú postupne transformované do digitálnej formy v
rámci digitálneho vyhotovenia ZLM v mierke 1:5 000.
Územnosprávne členenie SR bolo prevzaté od VÚGK v mierke 1:50 000 na základe
príslušnosti katastrov do okresov a krajov.
Organizačné členenie LH bolo získané digitalizáciou organizačných máp v mierke
1:25 000.
Hranica lesa bola jednorázovo zdigitalizovaná z porastových máp v mierke 1:10000.
Postupne sa spresňuje v rámci vyhotovenia ZLM v mierke 1:5 000.
Hranice základných jednotiek rozdelenia lesa sa získavajú v rámci vyhotovenia
ZLM. K 31.12.2005 pokrýva digitálna ZLM približne 85% územia Slovenska.
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Hranice druhu vlastníctva a užívania lesa boli zdigitalizované jednorázovo z
organizačných máp 1:25000, ktoré poskytli Oddelenia reprivatizácie lesov z jednotlivých
lesných závodov. Postupne sú spresňované do mierky 1:5000 a 1:10000 väzbou databázových
informácií na rozdelenie lesa.
Hranice lesných a pôdnych typov boli
a pedologických máp v mierke 1:10 000 a 1:15 000.

digitalizované

z typologických

Hranice lesných užívateľských celkov boli zdigitalizované z organizačných máp
1:25 000.
Hranice hospodárskych súborov boli jednorázovo zdigitalizované z máp
hospodárskych súborov v mierke 1:25 000.
Vodné toky boli v digitálnej forme prevzaté z Výskumného ústavu vodného
hospodárstva (VÚVH) v mierke 1:50 000.
Výškopis - sa postupne získava v rámci vyhotovenia ZLM.
Tematická vrstva obsahujúca digitálne mapy SR malej mierky 1:500 000:
− geomorfologická mapa,
− klimatická mapa,
− pedologická mapa,
− mapa lesných oblastí.

Obr. 1.3: Súčasný stav využívania GIS v lesnom hospodárstve
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Poloha (rozmiestnenie) trvalých monitorovacích plôch, ktorých stredy boli
súradnicovo zamerané a súradnice zaznamenané do digitálnej mapy SR.
Všetky vrstvy (s výnimkou hraníc jednotiek rozdelenia lesa a výškopisu, ktoré budú
skompletizované až po ukončení cyklu obnov LHP), majú charakter súvislej
(celorepublikovej) mapovej bázy.
Definícia a rozmiestnenie grafických objektov do vrstiev boli navrhnuté v súlade so
štruktúrou báz textových a numerických údajov pochádzajúcich z rôznych informačných
zdrojov, ktoré majú rôzny stupeň podrobnosti a rôzne možnosti zovšeobecnenia.
Táto štruktúra číselných a grafických databáz poskytuje bohaté možnosti modelovania, analýz a rozborov v GIS (Obr. 1.3).
Výstupy GIS majú formu textových a numerických prehľadov, štatistických grafov,
tematických (vektorových alebo rastrových) máp, priestorových modelov a kombinácie týchto
možností. Archivácia grafických databáz v GIS umožňuje zároveň ich veľmi efektívnu
aktualizáciu pri obnove mapového diela.
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2. TEMATICKÁ KARTOGRAFIA A TVORBA TEMATICKÝCH
MÁP V GIS
Dagmar Kusendová
2.1. ÚVOD
Počítače sa stali dôležitým pomocníkom kartografickej tvorby. Tvorba (dizajn) máp,
v minulosti výhradna doména kartografov, bola založená na manuálnych (ručných)
postupoch. Tie sú postupne nahrádzané automatizovanými technikami, ktoré využívajú
počítačové technológie digitálnej geodézie a fotogrametrie, počítačovej grafiky, diaľkového
prieskumu Zeme, geoinformatiky, resp. geografických informačných systémov (GIS).
Počítačmi podporovaná tvorba tematických máp sa sprístupňuje čoraz viac odbornej a laickej
verejnosti s rôznou úrovňou kartografickej gramotnosti. Nové geoinformačné a komunikačné
technológie sprístupňujú rôzne nástroje dizajnu kartografických modelov (digitálnych máp),
ktoré prinášajú nové metódy a techniky spracovania priestorových, resp. geografických dát
a informácií tvoriace základ každej „mapy“.
V praxi sa stretávame často s nekorektnými počítačovými aplikáciami v sytémoch GIS
na tvorbu kartografických výstupov. Chýbajú im základné atribúty kartografického diela.
Častým dôvodom je neznalosť tradičných kartografických poznatkov a znalostí, ktoré treba
uplatniť a zosúladiť s postupmi počítačovej tvorby. Akékoľvek vyhotovovanie mapového
obrazu, či už manuálnymi alebo automatizovanými postupmi, vyžaduje akceptovanie
poznatkov o tvare a rozmeroch Zeme, súradnicových systémoch a kartografických
zobrazeniach (DANIŠ 1976, SRNKA 1986, VIŠŇOVSKÝ a ČIHAL 1985), o zbere dát
a tvorbe geografických databáz určených na mapové vyjadrenie (BERĽANT 1997),
mapových výrazových prostriedkoch a spôsoboch ich použitia (PRAVDA 2006), mapovom
jazyku (PRAVDA 2003), kartografickej generalizácii, účeloch a funkciách mapy a ďalších
záležitostiach súvisiacich s vyhotovovaním a vnímaním máp. Ide o poznatky, ktoré majú
dlhodobú platnosť a platia aj v období plnej automatizácie postupov vyhotovovania máp
počítačovými technológiami.
Tradičné kartografické poznatky sú obsiahnuté v rôznych nástrojoch a produktoch GIS
deklarujúce tvorbu počítačových máp. Bez ovládania základov kartografie a kritického
prístupu k nim sa dajú vytvoriť kartograficky nesprávne (chybné) mapy. Aby tomu nebolo
tak, treba mať okrem geoinformačných znalostí, ktoré sú dnes už obsahom mnohých
publikácií (napr. BRIGSS a REEVE 1997, GOODCHILD et al. 1990, KRCHO a
MIČIETOVÁ, 1987, KOREŇ 1995, TUČEK 1998, VOŽENÍLEK 1998, RAPANT 1999,
NIŽŇANSKÝ 2000, HOFIERKA 2003), aj základné znalosti z kartografie. Tie sú v mnohých
staších aj novších publikáciách slovenských a českých kartografov (HÁJEK et al. 1981,
DRÁPELA 1983, HOJOVEC et. al. 1987, NOVÁK a MURDYCH 1988, MAKAROVÁ
1996, PRAVDA 1998).
Aktuálnou požiadavkou je poskytnúť ucelený súbor základný poznatkov z kartografie,
ktoré súvisia s počítačovou tvorbou a využitím tematických máp v prostredí programov
a technológií GIS. Problematike tvorby tematických máp, založenej na informačnom systéme
operujúcom s geografickými dátami, sa zaoberá KAŇOK 1999, VOŽENÍLEK 2001,
VEVERKA 2001, PRAVDA, KUSENDOVÁ 2004. Pozornosť venujú počiatočným etapám
zberu a tvorby digitálnych dát, ktoré súvisia s formuláciu účelu databázy, t. j. tematikou
vytváraných máp a metodike tvorby a prvotného spracovania geografickej databázy
a následným etapám – analýze máp, počítačovej grafickej prezentácii (vizualizácii) a tvorbe
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výstupných kartografických produktov. Niektoré etapy sa stávajú doménou špecializovaných
geoinformačných technológií (digitálne modelovanie terénu, digitálna tvorba atlasov,
internetová tvorba a publikácia máp – VOŽENÍLEK 2005).
2.2. KARTOGRAFIA, TEMATICKÁ A POČÍTAČOVÁ KARTOGRAFIA
Súčasná kartografia je obsiahla oblasť poznania, ktorá sústreďuje teoretické
a praktické poznatky týkajúce sa vyhotovovania a využívania máp. Podľa
(TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA 1998) je
kartografia súbor činností pri spracovaní a využívaní kartografických diel, resp. vedný
a technický odbor zaoberajúci sa zobrazením Zeme, kozmu, kozmických telies a ich častí,
objektov a javov na nich a ich vzťahov, ako aj ich výskumom a poznávaním prostredníctvom
kartografických diel. V učebniciach kartografie, v encyklopédiách, lexikónoch a výkladových
slovníkoch sa možno stretnúť s niekoľkými obsahovo bližšími i vzdialenejšími definíciami
kartografie, podľa ktorých je kartografia:
- veda o zobrazovaní (reálnych objektov a javov),
- veda o logike, metodike a konštrukcii máp,
- umenie, veda a technológia vyhotovovania máp,
- súbor štúdií a vedeckých, umeleckých a technických postupov venovaných tvorbe
máp,
- náuka o mapách, o ich tvorbe, reprodukcii, využívaní, atď.
2.2.1. Delenie kartografie
Existuje viacero názorov na štruktúru súčasnej kartografie. Vertikálne sa člení na
teoretickú (zahrňuje matematickú kartografiu, teóriu kartografickej generalizácie, mapového
vyjadrovania, kartografického modelovania,využívania máp, vedecké školy, metakartografiu
a ostatné vedecko-metodologické aspekty), vedecko-technickú (projektovanie a redigovanie
máp a atlasov, voľba a výpočty kartografických zobrazení, určovanie zásad kartografickej
generalizácie, voľba vyjadrovacích metód a prostriedkov – mapových znakov, štandardizácia
geografických názvov, štýl – kompozícia, estetika a grafika mapy, tvorivé etapy počítačového
spracovania máp) a aplikovanú kartografiu (organizácia výroby kartografických diel,
kresličské a operátorské práce – kartografické počítačové technológie, vydavateľské činnosti
– editovanie, korektúry apod., kartografická dokumentácia a ich archivovanie).
Horizontálne sa kartografia člení na tvorbu a využívanie máp – kartografických
modelov (Obr. 2.1).

Obr. 2.1: Schéma horizontálneho členenia kartografie (PRAVDA, KUSENDOVÁ 2004)
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Podľa obsahu máp sa kartografia delí na topografickú, tematickú a technickú
(Obr. 2.2). V niektorých učebniciach sa rozlišuje len topografická kartografia (chápaná ako
tvorba všeobecnogeografických máp veľkých a stredných mierok) a tematická kartografia.
Medzi tieto dve veľké súčasti kartografie možno však zaradiť ako osobitnú aj technickú
kartografiu, t. j. tvorbu technických máp, ktoré možno považovať čiastočne za topografické
mapy väčších mierok a čiastočne aj za tematické mapy.

Obr. 2.2: Schéma členenia kartografie podľa obsahu máp (PRAVDA, KUSENDOVÁ 2004)
Kartografia sa dá členiť aj podľa ďalších hľadísk, z ktorých sú dôležité tieto:
– z hľadiska mapovania priestoru:
• geokartografia (mapovanie Zeme), a to: mapovanie sveta, kontinentov
(makroregiónov), štátov a skupín štátov, častí štátov (regiónov) a malých
lokalít,
• kartografia (mapovanie) planét, hviezd, galaxií ...
– z hľadiska mierky mapy:
• kartografia máp malých mierok (u nás v mierkach menších ako 1:500 000, no
v niektorých štátoch je toto kritérium posunuté za mierku 1:1 mil., napr.
1:2,5 mil., 1:3 mil. atď.),
• kartografia máp stredných mierok (u nás od 1:10 000 do 1:500 000),
• kartografia máp veľkých mierok (u nás do mierky 1:5000 vrátane, no niekedy
sa vyčleňuje aj kartografia máp veľmi veľkých mierok – do mierky 1:100);
– z technicko-technologického hľadiska:
• klasická kartografia (manuálne a mechanizované spôsoby vyhotovovania máp
a atlasov),
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• počítačová (automatizovaná) kartografia;
– z hľadiska rozmernosti (dimenzionality) máp:
• kartografia dvojrozmerných (2D) máp,
• kartografia trojrozmerných (3D) máp, kde patrí glóbografia, kartografia
reliéfnych máp a tyflokartografia (kartografia máp pre nevidiacich), kartografia
fiktívne trojrozmerných (anaglyfických, stereoskopických ap.) máp;
– z hľadiska dynamiky:
• kartografia statických máp,
• kartografia dynamických máp;
– z hľadiska typov máp (prístupu k mapovaniu obsahu):
• kartografia analytických máp (analytické mapovanie),
• kartografia komplexných máp (komplexné mapovanie),
• kartografia syntetických máp (syntetické mapovanie).
Poznámky:
V klasifikácii sa termín mapovanie chápe nielen ako proces tvorby máp
z vymedzeného priestoru, ale v širšom zmysle aj ako kartografia (napr. geologické,
geomorfologické, botanické ap. mapovanie namiesto výrazov geologická, geomorfologická,
botanická ap. kartografia).
Názor na samostatnosť komplexných máp na jednej úrovni s analytickými
a syntetickými mapami nie je ustálený. Kameňom úrazu sú komplexné mapy. Niektorí autori
rozlišujú komplexno-analytické, iní zas komplexno-syntetické mapy.
V spojení s použitím nových informačných a komunikačných technológií vzniká
kartografia virtuálnych máp (virtuálna kartografia), kartografia internetových máp
(internetová kartografia), mobilná kartografia a ďaľšie.
2.2.2. Tematická kartografia
Tematická kartografia je súčasť kartografie zaoberajúca sa tematickými mapami (ich
tvorbou a využívaním). Termín tematická mapa (používal sa aj názov špeciálna mapa, resp.
mapa s dodatkovým obsahom) označuje inú než topografickú mapu, t. j. mapu, ktorej témou
(hlavným obsahom) je zvýraznenie niektorého z miestopisných (topografických) prvkov
(napr. ciest) alebo zobrazenie úplne iného než topografického obsahu (napr. zemského
magnetizmu pomocou izočiar, areály hospodárskeho využitia lesa ap.).
Spočiatku sa mapy tematicky nerozlišovali. Tvorili sa prevažne miestopisné (situačné)
mapy a len výnimočne mapy s iným obsahom. Väčší rozmach tvorby tematických máp nastal
až v 19. storočí najmä v súvislosti s rozmachom tvorby rôznych tematických a národných
atlasov. Dovtedy šlo väčšinou o tvorbu samostatných tematických máp, resp. rôzne
fyzickogeografické a humánnogeografické mapy. Roku 1899 bol vydaný prvý národný atlas
Fínska (Suomen Kartasto), t. j. komplexný tematický atlas štátu, v ktorom prevažovali
tematické mapy (fyzickogeografické i ekonomicko-geografické). V 20. stor. už mali
spracované a vydané národné atlasy prakticky všetky významnejšie štáty (krajiny) a začali sa
vydávať aj geologické, geofyzikálne, klimatické botanické ap. atlasy, ďalej atlasy odvetví
hospodárstva (priemyslu, poľnohospodárstva) a ďalšie (kultúry, životného prostredia ap.). Ku
koncu 20. stor. už prevládala tvorba tematických máp nad tvorbou topografických máp.
Topograficky bol zmapovaný prakticky celý svet a topografické mapy sa prevažne len
aktualizovali alebo inovovali. Tematická kartografia sa vzhľadom na celospoločenský rozvoj
stále obohacuje o nové témy a tradičné témy sa neustále prehlbujú (PRAVDA 2003a).
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2.2.3. Počítačová kartografia
Tvorbe tematických máp účinne pomáhajú počítačové technológie označované ako
digitálna kartografia, automatizovaná kartografia, počítačom podporované mapovanie,
automatizované mapovanie a iné, pričom najviac frekventovaným termínom je počítačová
kartografia (computer cartography). K pochopeniu súčasnej terminologickej variantnosti
uvádzame niekoľko vybraných definícií a názorov rôznych autorov.
U. Streit (in KUSENDOVÁ 2001) rozlišuje počítačom podporovanú kartografiu
(computer assisted cartography) a digitálnu kartografiu (digital cartography). Cieľom prvej
je počítačová podpora pri výpočtoch kartografických zobrazení a automatizácia
kartografických kresličských činností. Druhý termín označuje celú tvorbu máp vytváranú
digitálne od začiatku až do konca, vrátane tvorby a uchovávania kartografických databáz za
pomoci počítačových kartografických systémov.
Podľa J. R. Cartera (in TUČEK 1998) je počítačová kartografia aplikáciou počítačovej
grafiky, pričom kartografickú vizualizáciu (znázorňovanie) chápe ako časť vedeckej
vizualizácie s použitím počítačovej grafiky. Počítačovú grafiku definuje ako počítačom
podporovanú vizualizáciu (alfa)numerických dát, resp. ako grafické spracovanie dát
v počítačovom prostredí.
Variantnosť termínov spojených s počítačovou tvorbou máp sčasti vystihuje aj schéma
na Obr. 2.1, v ktorej sú nepriame zmienky o počítačovej kartografii v rámci praktickej
kartografie (chápanej ako kartografická výroba), v ktorej sa rozlišujú operátorsko-výkonné
práce spojené s počítačovým vyhotovovaním kartografických diel (máp, atlasov a ďalších
foriem mapového prejavu) a vedecko-technickej kartografie, v ktorej sa rozlišujú tvorivé
etapy počítačového spracovania máp (tvorba kartografických programov, geografických
informačných systémov, riešenie interdisciplinárnych problémov pri budovaní databáz,
štandardizácia priestorových dát a podobne). Okrem toho z hľadiska technicko-technologickej
pokrokovosti možno rozlišovať tradičnú (manuálnu/mechanickú) kartografiu a automatickú
(čiže počítačovú) kartografiu.
Z uvedených názorov a definícií vyplýva, že počítačom podporovaná tvorba máp sa
uskutočňuje v dvoch základných rovinách, a to ako praktická kartografická tvorba
(mapových diel) so snahou maximálne automatizovať postupy kartografickej tvorby, a
vedecko-výskumná tvorba, analýza a využitie kartografických modelov (máp) ako
prostriedkov výskumu, modelovania a optimalizácie geografického priestoru (krajiny).
Počítačová kartografia sa v súčasnosti zameriava:
– na projektovanie a konštrukcia topografických a tematických máp (vrátane
symbolizácie, modelovania znakov ap.) pomocou algoritmizácie (implementácie)
tradičných a nových kartografických metód do počítačového prostredia,
– na vývoj postupov a metód zaznamenávania, uchovávania, spracovávania
prezentácie geografických dát a ich mapovateľných vlastností (geometrických,
topologických, tematických, dynamických) v digitálnych databázach
a v geoinformačných technológiách spolu s využitím vhodných koncepčných
dátových schém,
– na vývoj a výskum metód a nástrojov pre kontinuálny zber a spracovanie
geografických databáz a následnú tvorbu, aktualizáciu a tlač najmä základných
(topografických) máp,
– na kartografickú vizualizáciu a publikovanie digitálnych máp a atlasov (na
obrazovke monitora) v kontexte s vývojom multimediálnych produktov,
komunikačných a geoinformačných technológií, počítačových sietí a služieb
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internetu,
– na tvorbu nových geografických/kartografických modelov (napr. digitálneho modelu
georeliéfu ap.).
2.3. MAPA A KLASIFIKÁCIA MÁP
Mapa je generalizované vyjadrenie objektov, javov, procesov a ich charakteristík
nachádzajúcich sa v priestore (v kozme, na Zemi, na malej lokalite ap.), vyhotovené ako
grafický model vo vhodnej mierke a vo vhodnom kartografickom zobrazení.
Definície mapy sú rôzne v rôznych krajinách a závisia od toho, akú tradíciu a miesto
majú v spoločnosti a v akom období (na akom stupni poznania) boli sformulované.
Medzinárodná kartografická asociácia (ICA) publikovala vo svojom bulletine (ICA NEWS
1998) túto definíciu: „ Mapa je symbolický (znakový) obraz geografickej reality zobrazujúci
vybrané javy a charakteristiky; je výsledkom tvorivého úsilia autora, ktorý urobil výber; je
určená na také používanie, pri ktorom priestorové relácie majú primárnu dôležitosť.“
Väčšina definícií kladie dôraz na znakové vyjadrenie, vrátane vyjadrenia vlastností
a vzťahov zobrazených objektov a javov, a nie na matematický základ (zobrazenie, projekciu)
mapy, ktorý je dôležitý na stanovenie polohovej presnosti zobrazovaných objektov a javov.
Letecká alebo kozmická snímka, obraz ktorej je transformovaný napr. do GaussovhoKrűgerovho zobrazenia v mierke 1:10 000 je metrická snímka, ale nie je to mapa, pretože
vyjadrovacími prostriedkami sú na nej prvky fotografického obrazu a nie mapové znaky. Ak
by boli na takejto digitálnej snímke aj mapové znaky (vysvetlené v legende, napr. aspoň
vrstevnice), tak by sme ju mohli považovať za mapu – konkrétne za ortofotomapu.
2.3.1. Funkcie mapy
Mapy majú viac poslaní, resp. funkcií (PRAVDA, KUSENDOVÁ 2004). Považujú sa za:
- grafické médium s poslaním zobrazovania geografických dát (informácií)
efektívnym účelovým spôsobom (je to dané ich podstatou, ale napr. aj ich cenou,
ktorá je vysoká, preto ich obsah nie je jednoúčelový, ale je často viacúčelovým
kompromisom),
− pamäťové médium s poslaním úschovy dát (informácií) veľmi efektívnym
a vysokokapacitným spôsobom (klasická analógová mapa v mierke 1:50 000 môže
obsahovať až 1000 miestopisných názvov, resp. prevod všetkých informácií do
digitálnej formy sa uloží do 25 mil. bytov),
− priestorový register (ukazovateľ, indexácia) s poslaním evidovať každý objekt na
mape, ktorý je vyjadrený hranicami alebo identifikovaný názvom, resp. značkou
vysvetlenou v legende,
− objekt vedeckého výskumu, analýzy obsahu máp, ktorá umožňuje tvorbu rôznych
vedeckých hypotéz týkajúcich sa priestorových usporiadaní (povrchov) a vzťahov
(priestorová autokorelácia, ...).
Funkcia mapy je širší pojem ako účel mapy (účel mapy je jej schopnosť uspokojovať
určité konkrétne potreby jej používateľov). Je to imanentná vlastnosť mapy, ktorá sa
odvodzuje z funkcií jej prvkov, zobrazených objektov a javov, z relácií medzi nimi a z ich
výslednej skladby. Každá mapa, aj keby mala len jeden účel (deklarovaný cieľ), je spravidla
polyfunkčná, plní súčasne viac funkcií. Aj pracovná, experimentálna mapa, ktorú autor urobí
len pre seba, má tiež svoj účel – napr. ako pomôcka pri výskume. A tento svoj účel plní
vďaka niektorým svojim funkciám.
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Funkcia a účel mapy sú veľmi súvisiace pojmy. Funkcie mapy pomáhajú plniť nejaký
účel, a nie naopak. Márne by nejaká mapa deklarovala napríklad turistický účel, ak nie je
schopná plniť funkcie podporujúce jeho dosiahnutie. Turistická mapa sa vyhotovuje
špeciálne, prednostne na to, aby plnila požiadavky turistov. Spravidla sú to požiadavky
určitého druhu turistiky – pešej letnej, zimnej (lyžiarskej), vodnej, automobilovej, historickopamiatkovej, horskej, agroturistiky atď. Tento účel plnia všetkým dobre známe mapy pre
letnú, zimnú, vodnú turistiku, autoturistiku, mapy prírodných, historických pamiatok ap.
Rovnaký účel však spĺňajú do určitej miery aj topografické, všeobecnogeografické,
vlastivedné a ďalšie mapy podobného charakteru. Je to preto, lebo rôzne mapy majú určité
rovnaké bázové, imanentné vlastnosti – funkcie, vďaka ktorým môžu plniť ten istý účel.
Účelotvornou môže byť aj jedna funkcia, ale spravidla sa na jeden účel združuje
viacero funkcií mapy. Napríklad na to, aby niektorá mapa spĺňala turistický účel, musí si plniť
informačnú funkciu (má byť zdrojom dostatočného množstva účelovo vybraných a aktuálnych
informácií, ktoré sú zaujímavé z hľadiska turistu), orientačnú funkciu (má byť situačne
spoľahlivá pre pohyb v priestore, na určenie smerov, vzdialeností a výšok, ale tiež vybavená
tak, aby umožnila vyhľadať ľubovoľný objekt napr. pomocou orientačnej siete), klasifikačnú
funkciu (vyjadrované objekty, javy a ich charakteristiky má súčasne uvádzať – obvykle
v legende – nie bez ladu a skladu, ale v určitej hierarchii, klasifikácii) ap. Mapa by si nemohla
plniť orientačnú funkciu, keby nezachovávala topologické relácie, t. j. keby si neplnila aj
topologickú funkciu.
Rozlišujeme tieto funkcie mapy (PRAVDA, KUSENDOVÁ 2004):
• A. Univerzálne funkcie: ekonomická (ako tovar), formalistická, gnozeologická
(mentálna, kognitívna a memoriálna), informačná, interpretačná, jazyková,
komunikačná, kultúrna, modelová, reflexná, semiotická, sumarizačná,
systémová, topologická, zdrojová (ako podklad na priame alebo odvodené
použitie) ...
• B. Špecifické funkcie:
o B.1 Akčné funkcie: hospodárska, navigačná, organizačná, plánovacia,
rozhodovacia, strategická, operačná, taktická, športová ...
o B.2 Účelovo-úžitkové funkcie: advertizačná (reklamná, propagačná),
diagnostická,
edukačno-didaktická,
evidenčná
(archivačná,
inventarizačná, aktualizačná), explanačná, extrapolačná, prognostická,
ilustračná až demonštračná, klasifikačná (hierarchizačná, kvalifikačná),
metrická (napr. kvantifikačná), prakticko-utilizačná, orientačná,
sociálna (napr. osvetová), umelecká (estetická) ...
o B.3 Dichotomické funkcie (najmä kontrapozičné): konkretizačná –
zovšeobecňovacia, potvrdzovacia – popieracia, pravdivej výpovede –
zavádzania až klamania, proklamačná – zatajovacia, zjednocovacia –
diferenciačná...
Tri bodky za každou triedou a podtriedou znamenajú, že klasifikácia je otvorená.
Každá funkcia mapy môže byť štýlotvorná.
Ako informačné médium mapa poskytuje dve základné informácie:
– lokalizačnú, t. j. opis polohy, geometrie a vzájomných priestorových vzťahov
znakových modelov (prvkov) zobrazovaných geografických objektov a javov na
zemskom povrchu (zemepisné alebo rovinné súradnice – 18° východnej zem. dĺžky
a 45° severnej zem. šírky alebo 1 303 087 m v smere osi x a 509 177 m v smere osi
y v Křovákovom zobrazení; geometrický tvar – bod, čiara, areál alebo polygón;
topológia – susedstvo, súvislosť),
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– obsahovú alebo atribútovú, ktorá opisuje vlastnosti zobrazovaných geografických
objektov a javov formou charakteristík mapových znakov (kvalitatívne,
kvantitatívne a identifikačné charakteristiky, napr. pozemok, cena pozemku, meno
vlastníka pozemku).
Okrem uvedených informácií, ktoré tvoria základnú obsahovú náplň, mapa obsahuje
spravidla aj ďalšie informácie, ktoré tvoria mapovú osnovu a podkladové prvky mapy
(mierka, rozlíšenie, presnosť, použité zobrazenie a ďaľšie).
Širšiu klasifikáciu máp podľa rôznych kritérií ilustruje Obr. 2.3.

Obr. 2.3: Klasifikácia máp (PRAVDA, KUSENDOVÁ 2004)
2.3.2. Mierka mapy
Mierka mapy definuje pomer zmenšenia grafických rozmerov objektu na mape voči
skutočnosti, pričom na výpočet pomeru (mierky) skutočných a mapových vzdialeností sa dá
použiť vzťah:
1 d ×k
=
M
D

kde:
M – mierkové číslo (napr. ak je mierka 1:10 000, potom M = 10 000),
d – vzdialenosť v mape,
D – vzdialenosť v skutočnosti,
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k – konverzný faktor: pomer dĺžkovej jednotky použitej v skutočnosti k dĺžkovým
jednotkám použitých v mape.
Ak je napr. dĺžka v mape vyjadrená v palcoch a skutočná vzdialenosť v míľach, potom
k = 63 360, resp. 100 000 pri použití cm a kilometrov.
2.3.3. Rozlišovacia úroveň mapy
Rozlišovacia úroveň mapy stanovuje s akou presnosťou sa dajú lokalizovať mapové
prvky (znaky) do mapy pri zachovaní ich dostatočnej rozlíšiteľnosti (ľudského zraku ap.).
Čím je mierka mapy väčšia, tým je aj jej rozlíšenie väčšie. V praxi sa považujú mapové prvky
alebo detaily do veľkosti 0,2 mm za rozlíšiteľné. Určité kritériá rozlišovania sa uplatňujú aj
v generalizácii (zjednodušení) máp.
2.3.4. Presnosť mapy
Na presnosť mapy, teda presnosť lokalizácie a vlastností mapových prvkov, vplýva
okrem mierky a rozlišovacej úrovne najmä kvalita vstupných (zdrojových) dát, práce
operátora, použitých nástrojov a materiálu, voľba mapových metód a mnoho ďalších faktorov.
Všetky zdroje nepresností, resp. chýb (E – error) sa dajú vyjadriť vzťahom (MAP
PROJECTIONS 1994):

E = f(s) + f(l) + f(i) + f(k) + f(d) + f(m) + f(RMS) + f(p) + n
kde :
s – skreslenie mapového zobrazenia (spôsob rozvinutia zobrazení zemského povrchu do
roviny, t. j. mapy),
l – presnosť lokalizácie (správnosť výberu referenčného elipsoidu a kartografického
zobrazenia),
i – kartografická interpretácia (správnosť znakovej interpretácie mapovaných objektov
a javov),
k – kresličské chyby (presnosť zakresľovania geometrie prvkov a správnosť výberu
kresličských nástrojov ako je napr. šírka pera atď.),
d – digitalizácia alebo prevod mapy z analógového do digitálneho tvaru (presnosť –
kalibrácia digitalizačných zariadení ako sú napr. skener, digitizér a chyby vznikajúce
v digitalizačnom procese, t. j. presnosť vedenia polohovacieho prístroja (kurzora
digitizéra,...) nad snímanými prvkami na obrazovke počítača alebo ploche
digitalizačného zariadenia ap.),
m – stabilita média mapy: chyby vyplývajúce zo zrážky materiálu (papiera), pokrčenia,
preloženia, pokrútenia, natiahnutia a iné,
RMS – chyba registrácie referenčných bodov pri kartografických zobrazeniach
a transformáciách počítaná najčastejšie metódou najmenších štvorcov (Root Mean
Square),
p – počítačová presnosť (chyby zo zaokrúhľovania pri výpočtoch a ukladaní výsledkov),
n – ďalšie neobjasnené alebo neurčité zdroje chýb.
Úlohou tvorcu mapy je uvedené neistoty a nepresnosti minimalizovať v závislosti od
účelu mapy.
2.3.5. Obsah tematických máp
Obsah tematických máp zahrňuje všetky objekty, javy a ich vzťahy v krajine
znázornené kartografickými prostriedkami. Obsah tematických máp sa spravidla delí na
vedľajší a hlavný (VOŽENÍLEK 2001). Vedľajší obsah tvorí kartografickú bázu (osnovu
mapy) hlavnej zobrazovanej témy mapy.
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Vedľajší obsah tematických máp
Topografický podklad tematických máp stredných a veľkých mierok, resp. všeobecný
geografický podklad pre mapy malých mierok, je dôležitým orientačným kartografickým
prvkom. Slúži k určeniu topológie jednotlivých prvkov mapovej tematiky a priestorovo
lokalizuje prvky tematického obsahu mapy. Topografický podklad by mal obsahovať dôležité
krajinné prvky (vodstvo, komunikácie, sídla, politicko-administratívne hranice) a prvky
s väzbou na tematiku mapy, napr. kóty, hranice katastrov a ďaľšie.
Kostru topografického podkladu obvykle tvorí vodstvo. Ďalšie prvky topografického
podkladu závisia od tematiky mapy. Na sociálno-ekonomických mapách tvoria topografický
podklad predovšetkým sociálne ekonomické prvky. Najčastejšie sú to hranice správneho
a administratívneho členenia územia, vnútorná štruktúra sídiel, podrobná komunikačná sieť,
resp. objekty obslužnej sféry.
Topografický podklad vzniká väčšinou generalizáciou obsahu topografických alebo
všeobecných geografických máp v mierke zostavovanej tematickej mapy. V legende
tematickej mapy sú znaky topografického podkladu umiestnené na záver alebo nemusia byť
uvedené vôbec.
Topografickým podkladom môže byť:
− topografická alebo všeobecná geografická mapa s potlačenou farebnosťou v málo
výrazných farbách alebo čiernobielom prevedení, resp ich reprodukcie
(fotografická, xerografická, ...),
− novo vykreslený zjednodušený a redukovaný podklad s vybranými prvkami
mapového obsahu.
Tematický obsah tematických máp
Tematický obsah je súhrn prvkov obsahu mapy, ktoré tvoria mapovanú tematiku alebo
s ňou úzko súvisia. Vyjadruje výsledky vedeckého výskumu a štatistických šetrení rozličných
vedných odborov, ktoré používajú kartografické vyjadrenie pre jeho názornosť a prehľadnosť.
Hranica medzi topografickým podkladom a tematickým obsahom nie je stála ani ostrá.
Výrazne tematický charakter môže mať napríklad aj popis mapy.
V počítačovej tvorbe tematických máp má podklad najčastejšie rastrový formát
a tematický obsah vektorový formát.
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3. APLIKÁCIE DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME V
LESNÍCTVE
Ľubomír Scheer, Roman Sitko
3.1. ÚVOD: PRINCÍP A METÓDY ZÍSKAVANIA MATERIÁLOV V DPZ
Definícia prijatá na 16. kongrese ISPRS (International Society for Photogrammetry
and Remote Sensing) v Japonskej Kyote v roku 1988 hovorí, že fotogrametria a diaľkový
prieskum Zeme (DPZ) je umenie, veda a technológia na získavanie spoľahlivých informácií
o fyzikálnych objektoch a ich okolí pomocou záznamu, merania a interpretácie snímok, príp.
digitálnych záznamov, ktoré sa získavajú prostredníctvom nekontaktných snímacích
systémov.
Výskum krajiny metódami DPZ je vo všeobecnosti založený na analýze interakcie
elektromagnetického žiarenia s materiálnymi komponentmi krajiny, pričom intenzita tejto
elektromagnetickej radiácie (EMR) je funkciou tokov odrazenej a vyžiarenej EMR od
objektov krajiny a charakteristík snímacieho systému. Aj lesná krajina, jej štruktúra, vlastnosti
a funkcie sa prejavujú charakteristickými časovo-priestorovými zákonitosťami toku EMR
a tieto sú predmetom výskumu využívania DPZ v lesníctve (Obr. 3.1).

Obr. 3.1: Schematický náčrt princípov využívania metód v DPZ
Podľa zdroja žiarenia sa metódy v DPZ delia na:
1. Pasívne
− priame (zdroj žiarenia je Slnko),
− nepriame (zdroj žiarenia je Zem).
2. Aktívne (zdroj žiarenia zabezpečuje človek) napr. radarové systémy, ktorých
nosiče mikrovlnné žiarenie vysielajú a jeho odrazenú časť zachytávajú a
spracovávajú.
Ďalším kritériom, podľa ktorého je možné rozdeliť spôsoby získavania materiálov v
DPZ je hľadisko, či záznam vzniká naraz alebo po častiach. Podľa toho rozlišujeme:
1. Konvenčné (fotografické) metódy
− čiernobiele letecké snímky (panchromatické, infračervené, multispektrálne),
− farebné letecké snímky (klasické, infračervené, multispektrálne syntézy).
2. Nekonvenčné (nefotografické) metódy
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− snímacie rozkladové zariadenia (multispektrálne, hyperspektrálne a termálne
skenery, rádiometre),
− televízne a video systémy,
− mikrovlnné systémy (RADARové záznamy),
− laserové systémy (LIDARové záznamy).
Metódy DPZ podľa druhu nosiča snímkovacích a záznamových zariadení (Obr. 3.2):
1. Letecký DPZ (lietadlá, lietadlové laboratóriá, helikoptéry, vzducholode, balóny) konvenčné i nekonvenčné metódy,
2. Kozmický DPZ (družice) - nekonvenčné metódy,
3. Podporné terestrické rádiometrické merania (hydraulické výsuvné plošiny,
vyvýšené stabilné pozemné základne, veže) – nekonvenčné metódy.

Obr. 3.2: Platformy v DPZ a ich vzťah k rozsahu výšok snímania.
Každá platforma má pritom svoje špecifiká, ktoré sú dané technológiou získavania
záznamov a tieto determinujú aj možnosti ich využitia. Z pohľadu praktických aplikácií ide
najčastejšie o nájdenie kompromisu medzi požadovanými vlastnosťami materiálov a nákladmi
na ich získanie. Najdôležitejšími vlastnosťami materiálov sú :
− priestorová rozlišovacia schopnosť digitálnych záznamov (veľkosť územia
reprezentovaného najmenším obrazovým prvkom, pixelom), resp. mierka snímok
vyhotovených konvenčnými metódami,
− spektrálne rozlíšenie snímacích zariadení (rozsahy snímanej EMR), resp. citlivosť
fotografickej emulzie na rôzne vlnové dĺžky elektromagnetického spektra (EMS)
pri snímkovaní,
− časová rozlišovacia schopnosť (perióda s akou je opakovane vyhotovený záznam
pre jedno a to isté územie), ktorá hrá dôležitú úlohu najme pri monitorovaní zmien
v lesnej krajine,
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− rádiometrická rozlišovacia schopnosť definuje dynamický rozsah digitálneho
záznamu, vyjadruje aký počet hodnôt optickej hustoty (DN) dokáže systém
zaznamenať (najčastejšie je používaná platforma 8-bitových údajov, ktorá
umožňuje rozlíšiť 256 úrovní hodnôt DN, t.j. každý prvok obrazu obsahuje
niektorú z hodnôt optických hustôt 0-255).
S uvedenými vlastnosťami a nákladmi veľmi úzko súvisí i veľkosť snímaného územia.
Pri družicových záznamoch je daná veľkosťou scény, ktorá sa spravidla so zvyšovaním
priestorovej rozlišovacej schopnosti snímky zmenšuje. Pri leteckom snímkovaní si
zmenšovanie mierky snímok, pri rovnakej veľkosti zalietavaného územia, vyžaduje zložitejšiu
prípravu letového plánu. Aj následná realizácia je náročnejšia a v konečnom dôsledku
i nákladnejšia.
3.2. MATERIÁLY V LETECKOM DPZ
Tradičným materiálom DPZ, ktorý sa už desaťročia používa v lesníckej praxi je
klasická letecká meračská snímka (LMS) strednej mierky. Svoje uplatnenie nachádza
pri lesníckom mapovaní, v hospodársko-úpravníckych prácach pri priestorovom rozdelení
lesa, pri opise porastov a plánovaní hospodárskych opatrení a pri rôznych druhoch
špecializovaných prieskumov. V týchto prípadoch ide predovšetkým o fotogrametrické
vyhodnotenie za účelom odvodenia kvantitatívnych, polohových a rozmerových ale aj
kvalitatívnych charakteristík objektov.
LMS sa vyhotovujú na panchromatické (čierno-biele) filmové materiály, ktoré sú
citlivé len na viditeľnú časť EMS, preto pre zisťovanie kvalitatívnych informácií sa využívajú
najmä infračervené, spektrozonálne filmové materiály, multispektrálne snímky a overujú sa
i možnosti termálneho, radarového a laserového snímania pre lesnícke účely (Obr. 3.3).
Intenzívne sa rozvíjajú i aplikácie s využitím hyperspektrálnych digitálnych záznamov, kde
počet zachytávaných spektrálnych pásiem je rádovo v desiatkach až stovkách.
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a) letecká meračská snímka

b) čierno-biela infračervená letecká snímka

c) farebná infračervená letecká snímka

d) farebná letecká snímka

e) termálna snímka

f) radarová (SAR) snímka

Obr. 3.3: Rôzne druhy materiálov v leteckom DPZ
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Aplikácie zamerané na kvalitatívne charakteristiky lesného prostredia sa však naplno
začali rozvíjať najmä s nástupom digitálnej formy záznamu. Digitálna forma umožňuje rýchly
prenos a jednoduché spracovanie záznamu a údaje je možné spracovávať použitím vizuálnej i
numerickej interpretácie. Geokódovanie takýchto obrazových záznamov rozširuje možnosti
ich využitia v prostredí GIS v kombinácii s ďalšími informačnými vrstvami (Obr. 3.4), čo
umožňuje tvorbu komplexných priestorových informačných systémov. Takéto systémy
potom nachádzajú uplatnenie v mnohých oblastiach riadenia hospodárenia s prírodnými
zdrojmi a teda i v lesníctve.

Obr. 3.4: Schéma získavania a spracovania digitálnych záznamov DPZ a ich využitie v GIS
3.3. KOZMICKÝ DPZ
Digitálny obraz a metódy jeho spracovania sa veľmi úzko viažu práve na rozvoj
v oblasti kozmického DPZ. Okrem už spomenutých výhod digitálnej formy záznamu ďalšími
výhodami kozmického DPZ sú:
− poskytuje komplexný obraz rozsiahleho územia (tisícky km2) na jednom
obrazovom zázname, čo znižuje jednak prácnosť v postupe ich spracovania, ale
i finančné náklady na plošnú jednotku,
− opakovaný zber údajov v závislosti od jeho frekvencie umožňuje použitím
multitemporálnych radov sledovanie dynamiky zmien v krajine (časová
rozlišovacia schopnosť snímky),
− spektrálnou rozlišovacou schopnosťou je presne vymedzený počet a šírka
spektrálnych pásiem, v ktorých je záznam vyhotovený, čo poskytuje možnosť
výberu toho pásma, pre ktoré je interakcia so sledovaným javom, alebo znakom na
snímke najvýznamnejšia,
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− priestorová rozlišovacia schopnosť je veľmi rôznorodá, čo umožňuje využitie
kozmických snímok na všetkých úrovniach od globálnej (biosféra), cez regionálnu
(lesná krajina) až po lokálnu (porast, strom).
Nevýhodou oproti leteckému DPZ je, že uvedené rozlišovacie schopnosti sú pre
jednotlivé systémy fixne stanovené, čo znižuje flexibilitu vo vyhotovovaní požadovaných
záznamov. Najmä počet družíc s veľmi vysokým priestorovým rozlíšením (pod 1 m) je zatiaľ
dosť obmedzený. Táto skutočnosť je ovplyvnená najmä vysokými nákladmi na realizáciu
kozmických programov. Posledný technologický rozvoj v tejto oblasti však prekonáva
obmedzenia i v tomto smere. Už v dnešnej dobe sú známe družice, ktoré pracujú s rádovo
centimetrovým priestorovým rozlíšením (absolútnou špičkou je americká družica
KEYHOLE 12 s rozlíšením 0,09 m), ktoré ale slúžia prevažne pre vojenské účely. Často je to
však na úkor ich spektrálneho rozlíšenia, pretože tieto údaje sú zaznamenávané
v panchromatickom móde a tiež sa znižuje šírka záberu snímaného územia. Prehľad v
súčasnosti najdôležitejších družíc pre aplikácie v oblasti zisťovania hospodárenia
s prírodnými zdrojmi uvádzame v Tab. 3.1.
3.3.1. Radarové systémy
Jedná sa o aktívne systémy, ktorých nosiče vysielajú mikrovlnné žiarenie a po odraze
od povrchu Zeme ho opäť zachytávajú. Výhodou radarových systémov je, že kvalitu záznamu
neovplyvňujú poveternostné podmienky (napr. oblačnosť), pretože mikrovlnné žiarenie je
veľmi dobre priepustné zemskou atmosférou. Na základe tejto vlastnosti je využitie takýchto
systémov v lesníctve aktuálne najmä pri:
− okamžitom mapovaní lesných požiarov,
− mapovaní veterných polomov a iných živelných pohrôm,
− terénnych analýzach,
− pri rozlíšení ihličnatého a listnatého typu lesa (použitím multitemporálnych analýz,
resp. v kombinácii s multispektrálnymi snímkami z oblasti optického žiarenia).
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Tab. 3.1: Prehľad niektorých družíc využívaných v aplikáciách v oblasti manažmentu a
hospodárenia s prírodnými zdrojmi.
Priestor. roz. (m)/ Záber (km)/ Čas. roz. (dní)

Štát /
Družica/Skener

Organizá

Štart
panchrom.

cia

multispektr.

RADARSAT/SAR

Kanada

1995

C-kanál, 10 -100 / 35 – 500 / 24

ERS-2 / SAR

ESA

1995

C-kanál, 30 / 100 / 3, 35, 176

Landast 7/ETM+

USA

1999

15/183x170

30-60 / 183x170 / 16

IKONOS

USA

1999

1 / 11

4 / 11 / 3

NASA

1999

-

250, 500, 1000 / 2330x10 / 2

-

15, 30, 90 / 60 / 16

EO-1 / Hyperion

NASA

2000

-

30 / 7.5x100 / 16

QuickBird

Digitalglobe

2001

0.70 / 16.5

2.44 / 16.5 / 1-3.5

PROBA/CHRIS

Belg., ESA

2001

Terra / MODIS
Terra / ASTER

18-36/14/13
2.5-5 / 60

10-20 / 60 / 2-3

5-10/ 60 / 2-3

-

SPOT 5 / VEG2

-

1000 / 2250 / 1

IRS-P6 / LISS-4

5.8 /70/5-24

5.8 /23.9/ 5-24

-

23.5 / 140 / 24

-

56-70 / 740 / 5-24

1/8/3

4/8/3

SPOT 5 / HRG
SPOT 5 / HRS

IRS-P6 / LISS-3

Franc.

India

2002

2003

IRS-P6 / AWiFS
OrbView 3

Orbimage

2003

NOAA-N/AVHRR NASA, NOAA 2005
India
2005
IRS-P5

1100 / 2700km / 12 hod.
2.5 /30-27/5

RADARSAT

− je družica patriaca Kanadskej vesmírne agentúre (Canadian Space Agency)
vypustená bola v roku 1995,
− vybavená je koherentným radarovým systémom SAR (Synthetic Aperture Radar),
využíva 1- frekvenčný C-kanál (vlnová dĺžka 5,2 až 7,7 cm),
− priestorové rozlíšenie sa dá zvoliť v rozsahu 10 až 100 m a tiež veľkosť scény je
voliteľná (35-500 km),
− podľa zvolených parametrov sa ich cena pohybuje v rozmedzí 2750-3750 $/scénu,
− druhá družica RADARSAT 2 bola vypustená 14.12.2007, mala by sa stať
svetovým lídrom v získavaní údajov SAR systémom,
− doplnenie vid. Tab. 3.1 a 2, Obr. 3.5.
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Tab. 3.2: Počet kanálov a spektrálny rozsah snímačov družíc
0,4-0,7

Družica

1,3

UV V NIR

3

7

15 [μm]

MIR

TIR

RADARSAT
ERS-2
P
3+1
P
3+1

Landast 7/ETM+

-

IKONOS

-

Terra/MODIS

-

19

-

Terra/ASTER

-

2+1

6

EO-1/Hyperion
QuickBird

2

-

PROBA/CHRIS

-

1

-

-

17

5

-

63

SPOT 5/HRG

-

P
2+1

SPOT 5/HRS

-

P

SPOT 5/VEG2

-

2+1

IRS-P6/LISS-4

-

P
2+1

IRS-P6/LISS-3

-

2+1

1

-

IRS-P6/AWiFS

-

2+1

1

-

OrbView 3

-

P
3+1

NOAA-N/AVHRR
IRS-P5

1

-

1

-

-

6
-

2P

-

P = panchromatický mód snímania
2+1 = dva kanály vo viditeľnej (V) a 1
v blízkej infračervenej (NIR) časti EMS
UV = ultrafialové žiarenie
MIR = stredné infračervené žiarenie
TIR = vzdialené (termálne) infračervené
žiarenie
MW = mikrovlnné žiarenie
R = rádiové vlny
2P = dva panchromatické kanály
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Obr. 3.5: Detekcia lesných plôch zničených víchricou použitím SAR snímky (zdroj:
www.rsi.ca/rsic/forestry/forestry.asp#apps, 20.12.2005)

ERS - 2

− je súčasťou programu EO (Earth Observing) Európskej vesmírnej agentúry (ESAEuropean Space Agency), vypustená bola v roku 1995,
− okrem SAR systému má na palube nainštalovaný i infračervený obrazový
rádiometer ATSR (Along Track Scanning Radiometer), radarový výškomer (RARadar Altimeter) využívaný najmä v oceánografii a GOME (Global Ozone
Monitoring Experiment) a WS (Wind Scattometer) spektrometer na monitorovanie
ozónu a poveternostných podmienok v atmosfére,
− pri šírke záberu 100 km je jeho priestorová rozlišovacia schopnosť 30 m,
− cena sa pohybuje v rozmedzí 300-500 $,
− doplnenie vid. Tab. 3.1 a 3.2, Obr. 3.6.

Obr. 3.6: Radarový záznam kombinovaný s údajmi z viditeľnej časti EMS (okolie Prahy)
(zdroj: www.earth.esa.int/ers/, 20.12.2005)

- 45 -

Aplikácie DPZ v lesníctve
Ľubomír Scheer, Roman Sitko

3.3.2. Optické multispektrálne systémy
Družice s uvedeným druhom skenerov patria medzi najviac využívané v lesníckych
aplikáciách a sú aj najviac zastúpené v kozmických programoch. Sú to pasívne systémy, ktoré
zachytávajú odrazenú časť slnečného žiarenia. V jednotlivých kanáloch (pásmach)
zaznamenávajú vlnové dĺžky v oblasti viditeľného (V) a infračerveného (IR) EMS. Odraznosť
vo V časti EMS významne ovplyvňujú rastlinné farbivá (najmä chlorofyl), v blízkej IR oblasti
zase štruktúra bunkovej steny vegetačných orgánov. Stredná IR oblasť je citlivá na obsah
vody v rastlinách a pôde. Porovnanie odraznosti niektorých komponentov krajiny je
znázornené na Obr. 3.7.

Obr. 3.7: Percento odraznosti optického žiarenia na príklade niektorých komponentov krajiny
(zdroj: http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/IAS/handbook/handbook_htmls/chapter6/chapter6.html,
20.12.2005)
Využitie uvedených materiálov v lesníctve je možné rozdeliť do týchto hlavných
skupín:
− zisťovanie stavu lesa a ostatných zložiek lesného ekosystému - odhad poškodenia,
drevinového zloženia, vekovej štruktúry, odhad zásob, produktívnosti porastov,
zisťovanie početností živočíšnych populácií a pod.,
− monitorovanie zmien a stavu lesných ekosystémov,
− zisťovanie biodiverzity, druhová diverzita, štrukturálna diverzita lesa (hustota,
veľkosť, tvar, disperzia) a pod.

− Landsat 1 vypustený v r.1972 je priekopníkom vo využívaní kozmického DPZ v
lesníctve. V súčasnosti aktívnym je Landsat 7 (1999),
− snímacie aparatúry MSS (MultiSpectral Scenner) a TM (Thematic Mapper)
z predošlých systémov nahradila aparatúra ETM + (Emhanced Thematic Mapper
Plus),
− vylepšením ETM+ je, že pribudol P mód snímania s rozlíšením 15 m a rozlíšenie v
6. kanáli (TIR) sa zvýšilo z pôvodných 120x120 na 60x60 m,
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− veľkosť kozmickej snímky 185 x 170 km, priestorové rozlíšenie v ostatných
kanáloch (30 m) a časové rozlíšenie 16 dní ostalo nezmenené,
− cena za 1 scénu je 600-900 $,
− doplnenie vid. Tab. 3.1 a 3.2, Obr. 3.8 a 3.9.

Obr. 3.8: Landsat 5 – monitoring odlesňovania územia (štát Washington, USA) (zdroj:
http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/IAS/handbook/handbook_htmls/chapter6/chapter6.html,
20.12.2005)

Obr. 3.9: Farebná kompozícia 5-4-2 družice Landsat 7 porovnávajúca územie počas a po
skončení vegetačného obdobia (oblasť Salt Lake City, USA) (zdroj: 20.12.2005,
http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/IAS/handbook/handbook_htmls/chapter6/chapter6.html)

IKONOS
− v r. 1999 odštartovala družica americkej spoločnosti Space Imaging éru využívania
materiálov s vysokým priestorovým rozlíšením,
− rozlíšenie v panchromatickom móde je1 m, v multispektrálnom 4 m (3 kanály sú
vo viditeľnej časti EMR a jeden v NIR),
− pozoruhodným je aj časové rozlíšenie 3 dni,
− cena za 1 km2 je 7 – 20 $,
− doplnenie vid. Tab. 3.1 a 3.2, Obr. 3.10.
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Obr. 3.10: Panchromaticky zaostrená kompozícia v pravých farbách
(Tichá dolina, Západné Tatry)

TERRA
− Terra je družicovým systémom NASA (National Aeronautic and Space
Administration) a vytvára platformu pre dve dôležité snímacie aparatúry MODIS
a ASTER,
− MODIS je 36 kanálový snímač a na základe jeho priestorovej rozlišovacej
schopnosti 250, 500 a 1000 m je určený hlavne pre globálne monitorovanie
v mnohých oblastiach ako napr. monitorovanie požiarov, typov vegetácie,
klimatických a meteorologických prvkov, v oceanológii a pod.,
− tieto funkcie sú podporené i časovým rozlíšením, ktoré je 2 dni
− do 7 dní je možné získať snímky bezplatne, cena archivovaných záznamov je 150$
za scénu,

Obr. 3.11: Požiare zachytené systémom MODIS (zdroj:
http://modis.gsfc.nasa.gov/about/design.php, 20.12.2005)
− ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission & Reflection Radiometer)
spolupodporuje okrem NASA aj Japonské ministerstvo obchodu a priemyslu
(METI),
− je tvorený 3 subsystémami s priestorovým rozlíšením 15, 30 a 90 m,
− časové rozlíšenie je 16 dní,
− cena je 60$/scénu (údaje tzv. druhej úrovne spracovania – georeferencované a po
atmosferickej korekcii je možné získať bezplatne v EOS údajovom centre),
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− doplnenie vid. Tab. 3.1 a 3.2, Obr. 3.11 a 3.12.

Obr. 3.12.: Záznam zachytený snímačom ASTER (oblasť Machu Picchu, Peru) (zdroj:
http://asterweb.jpl.nasa.gov/toplist.asp, 20.12.2005)

QuickBird
− QuickBird je komerčný satelit spoločnosti Digitalglobe vypustený v októbri 2001,
− patrí do skupiny satelitov s vysokým priestorovým rozlíšením (v P móde je to 60
a 70 cm a MS móde 2,4 a 2,8 m),
− s ohľadom na takéto rozlíšenie je veľkosť scény 16,5x16,5 km a časové rozlíšenie
1-3,5 dňa nadštandardné,
− cena za scénu sa pohybuje v rozmedzí 4000-10000 $,
− doplnenie vid. Tab. 3.1 a 3.2, Obr. 3.13.
a)
b)

Obr. 3.13: Panchromaticky zaostrené multispektrálne snímky použité v lesníckych
aplikáciách: a) detailné mapovanie nelegálnych ťažieb, b) manažment technológie ťažby
(zdroj: http://www.digitalglobe.com/applications/forestry.shtml, 20.12.2005)
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SPOT 5
− od začiatku programu v r. 1978 Francúzska vesmírna agentúra vypustila 5
satelitov. V súčasnosti aktívnymi sú SPOT 2, 4 a 5,
− SPOT 5 nesie na svojej palube 4 snímače: dva snímače HRG, jeden HRS a VEG 2,
− HRG a HRS okrem iného umožňujú i stereoskopické snímanie územia pri
maximálnom rozlíšení 2,5x2,5 m (HRG) a 5x5 m (HRS). Poskytujú tak možnosť
vytvorenia DTM pre ľubovoľné územie,
− stredná polohová chyba (RMSE) takýchto modelov je ±10m (HRG) resp. ±30m
(HRS),
− snímač VEG 2 je určený pre globálny monitoring vegetácie,
− SPOT 5 ponúka veľký počet rôznorodých produktov a preto aj ich ceny sú výrazne
diferencované,
− doplnenie vid. Tab. 3.1 a 3.2, Obr. 3.14 a 3.15.

Obr. 3.14: Snímka družice SPOT 5 s detailom pri rozlíšení 2,5 m (oblasť Bratislavy) (zdroj:
http://www.spotimage.fr/html/_167_238_.php, 20.12.2005)

Obr. 3.15: 3D scéna vytvorená zo stereoskopickým prekrytím snímaného územia (oblasť
Mont Valier, Francúzsko) (zdroj: http://www.spotimage.fr/html/_167_238_.php, 20.12.2005)

- 50 -

Aplikácie GIS v lesníctve
Technická univerzita vo Zvolene

OrbView-3

− je komerčná družica spoločnosti Orbimage s vysokým priestorovým rozlíšením
vypustená v r. 2003,
− v P kanáli má rozlíšenie 1x1 m a v štyroch multispektrálnych kanáloch 4x4 m,
− veľkosť scény je 8 km a cyklus opakovaného snímania je 3 dni,
− cena za km2 je 6,41 – 8,98 $,
− doplnenie vid. Tab. 3.1 a 3.2, Obr. 3.16.

Obr. 3.16.: Multispektrálna snímka družice OrbView-3 použitá pre klasifikáciu tried
využívania krajiny (oblasť Los Angeles, USA) (zdroj:
http://www.orbimage.com/prods/land_cover.html, 20.12.2005)

IRS-P6, P5
− IRS-P6 je jeden z posledných IRS satelitov, ktoré boli vypustené v rámci
Indického kozmického programu od jeho započatia v roku 1988,
− skenery LISS 4 a 3 (Linear Imaging Self-Scanner) sú určené hlavne pre účely
mapovania pokrytia a využívania krajiny; AWiFS (Advanced Wide Field Sensor)
poskytuje podporné údaje pre mapovanie a monitorovanie na regionálnej úrovni,
− IRS-P5 pracuje paralelne s P6 od roku 2005, pričom povrch Zeme sníma
prostredníctvom 2 panchromatických skenerov,
− s priestorovým rozlíšením 2,5 m je určený na kartografické mapovanie a terénne
modelovanie (umožňuje vyhotovovanie stereo záznamov),
− cena za 1 scénu je 1600-5000 EUR,
− doplnenie vid. Tab. 3.1 a 3.2, Obr. 3.17.
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Obr. 3.17: Farebná kompozícia skenera LISS 4 s priestorovým rozlíšením 5 m (zdroj:
http://www.engesat.com.br/download_imgs/new/bodoquena-bonito-IRS.htm, 20.12.2005)

NOAA-N
− je pätnásty z radu satelitov s polárnou orbitou, ktoré vyvinula NASA (National
Aeronautic and Space Administration) v spolupráci s NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration) od roku 1978,
− NOAA využíva pár satelitov, ktorý zabezpečuje pozorovania povrchu Zeme
najmenej 2 krát v priebehu 12 hodín,
− na svojej palube nesie niekoľko snímacích systémom, ktorých hlavným poslaním
je poskytovať údaje v oblasti meteorológie a klimatológie,
− primárnym obrazovým systémom je AVHRR (Advanced Very High Resolution
Radiometer),

− doplnenie vid. Tab. 3.1 a 3.2, Obr. 3.18.

Obr. 3.18: Hurikán Isabel zosnímaný družicou NOAA-M, ktorá je bezprostredným
predchodcom NOAA-N (zdroj: http://www.nasa.gov/mission_pages/noaa-n/main/index.html,
20.12.2006)
3.3.3. Hyperspektrálne systémy
Využívanie hyperspektrálnych snímok je novšou technológiou, ktorá sa v súčasnosti
ešte len rozvíja. Princíp a oblasti využitia sú podobné s optickými multispektrálnymi
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systémami. Rozdiel je v počte spektrálnych pásiem, v ktorých je snímka zachytená. I keď nie
je presne definovaná hranica medzi systémami, prevláda názor, že systémy obsahujúce rádovo
desiatky kanálov s veľmi blízkym spektrálnym rozlíšením (niekoľko desiatok nm) sa
označujú za hyperspektrálne. Vo väčšine aplikácií sa však využívajú stovky kanálov.
Vzhľadom na veľké zastúpenie spektrálnych kanálov ťažisko výskumu využitia takýchto
materiálov sa presúva na detailnejšie zisťovanie kvalitatívnych vlastností lesného prostredia
a jeho zložiek (napr. zisťovanie obsahu chemických látok vo vegetácii, sledovanie kolobehu
uhlíka a pod.).

EO-1
Hyperion

− je prvým hyperspektrálnym snímačom, ktorý bol v r. 2000 umiestnený na palubu
družice EO-1 (Earth Observing),
− snímané územie je zachytávané v 220 spektrálnych kanáloch,
− priestorové rozlíšenie je 30 m a časové 16 dní,
− cena jednej scény (7,5x100 km) je 250 $,
− doplnenie vid. Tab. 3.1 a 3.2, Obr. 3.19.

Obr. 3.19: Hyperspektrálna snímka vyhotovená aparatúrou Hyperion - relatívne zastúpenie
chlorofylu vo vegetácii (zdroj: http://www.spacedaily.com/news/eo-sats-01b.html,
20.12.2005)

PROBA
Chris

− CHRIS (Compact High Resolution Imaging Spectrometer) patrí do skupiny
hyperspektrálnych snímačov a testovaný je hlavne pre výskum hydrosféry Zeme,
− povrch Zeme sníma prostredníctvom 63 kanálov s priestorovým rozlíšením 36 m,
z toho19 kanálov dokáže získavať údaje s rozlíšením 18 m,
− spektrálny rozsah snímania je 410 až 1050 nm so šírkou v jednotlivých kanáloch
od 1,3 do 12 nm,
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− súčasťou PROBA je aj panchromatický snímač HRC (Haigh Resolution Camera)
s priestorovým rozlíšením 5 m,
− jedná sa o malú tzv. nízkonákladovú družicu a ďalší vývoj programu by mal
nasledovať vypustením PROBA 2 v roku 2007,
− doplnenie vid. Tab. 3.1 a 3.2, Obr. 3.20.

Obr. 3.20: Obrazový záznam vyhotovený snímačom Chris - PROBA (zdroj:
http://earth.esa.int/workshops/chris_proba_05/presentations/Opening_session/02E.Tilmans_O
peningSession.pdf, 20.12.2005)
3.4. NIEKTORÉ APLIKÁCIE DPZ V LESNÍCTVE
Aplikácií využívajúcich prostriedky či už leteckého alebo kozmického DPZ
v lesníctve a v príbuzných odvetviach, je veľmi veľa, pričom je potrebné si uvedomiť
rôznorodosť podmienok v akých sa aplikujú (podnebie, topografické podmienky, spôsob
obhospodarovania a pod.). Je výrazný rozdiel vo využívaní týchto nástrojov v krajinách s
extenzívnym a intenzívnym hospodárením v lese. Rovnako platí i to, že tak ako v iných
odvetviach aj v DPZ je priemerný čas zavedenia novej technológie do rutinného praktického
využívania 15-20 rokov. Tieto ale i ďalšie skutočnosti vyformovali dnešný stav využívania
DPZ v lesníctve.
V technologicky vyspelých krajinách s extenzívnym spôsobom hospodárenia akými sú
napr. Fínsko a Kanada, tvoria letecké a kozmické snímky hlavný, niekde jediný zdroj
informácií o stave lesa. Používajú sa pre účely tematického mapovania, k zisťovaniu
stromových a porastových charakteristík, k zisťovaniu a monitorovaniu zdravotného stavu
lesa, pre účely inventarizácie lesa, pri mapovaní a plánovaní ťažbovej činnosti, v prevencii
pred lesnými požiarmi a pod.
V krajinách s intenzívnym hospodárením v lese, medzi ktoré patrí i Slovensko, je
potrebné metódy DPZ chápať ako podporné prostriedky, ktoré za určitých podmienok,
v kombinácii s terestrickými meraniami slúžia na zníženie prácnosti a nákladov zisťovania
stavu lesa. Ich presnosť zatiaľ v porovnaní s klasickými metódami často nepostačuje a preto
sa využívajú hlavne na zisťovanie charakteristík, ktoré sa pomocou nich interpretujú ľahko
a pozemnými meraniami, s použitím rôznych výberových postupov, sa potom spresňujú.
3.4.1. Rozlíšenie vegetačného krytu, lesných drevín a určenie ich zastúpenia
Typ vegetačného krytu je základnou kvalitatívnou informáciou o krajine a aplikácie
zaoberajúce sa ich mapovaním boli významným motivačným prvkom vývoja v DPZ. Dnes sa
preto stretneme s mnohými prístupmi a s využitím rôznorodých materiálov pre účely
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rozlíšenia vegetačného krytu. Rozdiely v materiáloch a prístupoch závisia hlavne od úrovne
zisťovania (globálna, regionálna, lokálna) a od účelu použitia výsledkov. Mapovanie
vegetácie na globálnej, resp. regionálnej úrovni, kedy je potrebné rozlíšiť kategórie ako napr.
les, poľnohospodárska krajina, trávnaté porasty, urbanizovaná krajina a pod., dnes už nie je
veľkým problémom.
Existujú snahy určitým spôsobom štandardizovať rôznorodosť takýchto kategórií pre
väčšie územné celky. Príkladom je projekt CORINE, ktorý koordinuje Európska
environmentálna agentúra (EEA) a sú doňho zapojené všetky štáty Európy okrem Švajčiarska.
Posledná aktualizácia sa viaže k časovému horizontu roku 2000. Postupmi vizuálnej
interpretácie boli na snímkach z družice Landsat vylíšené celoeurópsky dohodnuté kategórie
na troch hierarchických úrovniach, pričom musela byť splnená podmienka aby snímky boli
zozbierané v rámci vymedzenej časti vegetačného obdobia rokov 1999 a 2000. Ak sa nenašla
bezoblačná scéna pre toto obdobie bolo potrebné použiť iné zdroje napr. letecké snímky,
terestrické zisťovania a pod. Výsledným produktom sú mapy pokrytia krajiny v mierkach
1:100 000. Niektoré krajiny z vlastnej iniciatívy spresňujú výsledky mapovania a to
národnými produktmi pre mierky 1:50 000 a väčšie, resp. rozlišujú štvrtú hierarchiu
špecifických tried. Za Slovensko koordinuje tento projekt Slovenská agentúra životného
prostredia a výňatok pre kategórie týkajúce sa lesného prostredia uvádzame ako príklad
v Tab. 3.3 spolu s obrazovou prílohou (Obr. 3.21).
Tab. 3.3: Výňatok kategórií pokrytia krajiny týkajúcich sa lesného prostredia, vylišovaných
v rámci projektu CORINE landcover.
Kód

1. hierarchia

Kód

2. hierarchia

Kód

3. hierarchia

3.

lesné a
poloprírodné
areály

3.1.

lesy

3.1.1.

listnaté lesy

3.1.2.
3.1.3.
3.2.1.

ihličnaté lesy
zmiešané lesy
prirodzené lúky

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

vresoviská, slatiny a
kosodrevina
tvrdolistá vegetácia
prechodné lesokroviny

3.3.1.

pláže, duny, piesky

3.3.2.
3.3.3.

skaly
areály s riedkou
vegetáciou
spáleniská
ľadovce a trvalý sneh

3.2.

3.3.

kroviny a trávne
areály

holiny s riedkou
vegetáciou alebo
bez vegetácie

3.3.4.
3.3.5.
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Obr. 3.21: Príklad interpretácie tried vegetačného krytu v rámci lesného prostredia na
podklade infračervenej farebnej kompozície snímky Landsat TM.
Z pohľadu zamerania kapitoly sa však v ďalšom prehľade sústredíme na hlavnú
kategóriu vegetácie, ktorou je les, resp. jeho rôzne typy až po úroveň rozlíšenia a zastúpenia
jednotlivých druhov drevín.
Pre tento účel majú panchromatické materiály akým je napr. klasická LMS len veľmi
malé využitie. Určité rozdiely medzi základnými typmi lesa (ihličnatým a listnatým) je možné
pozorovať porovnaním snímok z vegetačného obdobia a obdobia vegetačného kľudu.
Z čierno-bielych materiálov je možné však použiť infračervenú snímku, preto že v NIR
oblasti EMS je odraznosť listnáčov oveľa väčšia ako u ihličnanov. To sa na snímke prejavuje
zobrazením listnáčov svetlejšími odtieňmi a u ihličnanov tmavšími tónmi šedej farby.
Okrem tónu sú dôležitými interpretačnými znakmi aj:
− tvar a rozmer,
− jas a farba,
− vlastný a vrhnutý tieň,
− textúra,
− štruktúra,
− príčinné súvislosti.
Na základe skúseností s jednotlivými typmi snímok sa pre ne vyhotovili interpretačné
kľúče, ktoré prehľadne štrukturujú súbory interpretačných znakov. Príklad skeletizácie
štruktúry korún lesných drevín pri tvorbe takéhoto kľúča a ukážka zobrazenia tvaru korún
v interpretačnom kľúči je na Obr. 3.22.
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a)

b)

Obr. 3.22: Skeletizácia štruktúry korún lesných drevín pri tvorbe interpretačného kľúča a),
zobrazenie tvaru korún v interpretačnom kľúči b).
Pre interpretáciu jednotlivých druhov drevín je veľmi významným interpretačným
znakom farba a jej jas. Preto tu nachádzajú uplatnenie hlavne farebné materiály ako: farebné
infračervené snímky, farebné syntézy v prirodzených farbách a digitálne multispektrálne
záznamy.
Napríklad Lesnícka služba v USA (USDA Forest Service) už desaťročia využíva
v rámci národnej inventarizácie (FIA) letecké a kozmické snímky pri mapovaní vegetácie.
V rámci druhovej klasifikácie sa využívajú hlavne CIR farebné infračervené snímky.
V niektorých oblastiach sa v rámci dvojfázového postupu zisťovania používajú snímky
družice Landsat TM/ETM+ na stratifikáciu územia v prvej fáze. Územie sa stratifikuje do
tried les, neles resp. základné typy lesa (listnatý, ihličnatý, zmiešaný) a pod. (ALDRICH 1979,
WYNNE et al. 2000).
Aj v súčasnosti prebiehajúcej Národnej inventarizácii lesov Slovenska, započatej
Lesníckym výskumným ústavom v roku 2005, sa pre podobné účely využívajú farebné
ortofotosnímky. Okrem interpretácie tried les/neles a ihličnatý/listnatý les sa využívajú tiež na
odhad percenta pokryvnosti lesa a odhad rastového stupňa (holina, mladé, staršie, staré
porasty). Odhady sa robia na plochách v sieti 2x2 km a v druhej fáze sa spresňujú výsledkami
terénneho prieskumu. Pracovné skupiny snímky využívajú tiež pre navigáciu v teréne a to
v kombinácii s GPS mobilným prijímačom.
Otázkou podrobného mapovania drevinového zloženia z obrazových údajov Landsat
TM sa v podmienkach lesov Slovenska zaoberali BUCHA, VLADOVIČ (1998). Vychádzajúc
z dosiahnutej správnosti automatizovanej klasifikácie drevinového zloženia (79.6%),
považujú autori tieto aplikácie za vhodné pre mierky 1:200 000 a menšie. Pre mapovanie
s využitím máp väčších mierok (1:50 000, 1:25 000), ktoré sú vhodnejšie pre prax, je potrebné
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využiť algoritmy s aplikáciou priestorových apriórnych poznatkov o výskyte kategórii, ktoré
poskytujú výrazné možnosti na zlepšenie správnosti klasifikácie.
Vo všeobecnosti celý proces spracovania digitálneho záznamu za účelom
automatizovanej klasifikácie ľubovoľnej kvalitatívnej charakteristiky možno rozdeliť do
niekoľkých fáz (Obr. 3.23). Uvedená schéma bola aplikovaná aj pri klasifikácii drevinového
zloženia z údajov družice Ikonos (SITKO, SCHEER 2004).
Predspracovanie obrazu

Vylepšovanie obrazu

Stanovenie trénovacích
množín

Klasifikácia

Vizualizácia výsledkov a
posúdenie správnosti

Obr. 3.23: Fázy procesu digitálnej interpretácie drevinového zloženia.
1. Predspracovanie obrazu
Cieľom tejto fázy je odstránenie skreslenia obrazových údajov a vytvorenie čo možno
najvernejšej reprezentácie originálneho záberu. Patrí tu geometrická, rádiometrická
korekcia, korekcia obrazového šumu a z pragmatického hľadiska je možné úlohy, ktoré sa
týmito metódami plnia, rozdeliť na dve skupiny. Prvú skupinu tvoria úlohy, ktoré sú väčšinou
požadované od dodávateľa snímky a odstraňujú skreslenia vyplývajúce z technológie
získavania záznamu - geometrické korekcie pomocou orbitálnej geometrie napr. korekcia
mierky, asymetrie, rotácie Zeme, panoramatického skreslenia a pod.
Druhú skupinu tvoria úlohy, z ktorých si už tvorca aplikácie volí tie, ktoré sú preňho
z pohľadu sledovaného cieľa najdôležitejšie. V citovanej práci bola použitá ortorektifikácia
snímky. Táto geometrická korekcia je zameraná na odstránenie skreslenia stredového
(snímkového) premietania voči pravouhlému (mapovému) premietaniu, ktoré je výrazné
hlavne v topograficky členitom území. Pre uvedenú transformáciu boli využité údaje z DTM
a 13 pozemných vlícovacích bodov. Výsledkom bola snímka v mapovej projekcii, čo
umožňuje jednak využitie pomocných mapových podkladov pre účely klasifikácie, ale hlavne
výsledok klasifikácie je možné zobraziť formou tematickej mapy a v prostredí GIS
kombinovať tieto údaje s inými mapami. Výsledná polohová (RMS) chyba ortorektifikovanej
snímky pre multispektrálne údaje bola 1.32 m v smere osi X a 0.74 m v smere osi Y.
Z rádiometrických korekcií bola vykonaná topografická normalizácia. Koriguje vplyv
polohy Slnka a topografie terénu na zaznamenané hodnoty DN. Väčšina metód pritom
vychádza z predpokladu, že priame osvetlenie naklonenej plochy je úmerné kosínusu uhla γ,
ktorý zviera kolmica k terénu a smer dopadajúcich slnečných lúčov napr. v práci použitá
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štatisticko-empirická korekcia. Z výslednej snímky tak boli odstránené tiene vrhnuté terénom
(Obr. 3.24).
a)

b)

Obr. 3.24: Topografická normalizácia družicovej snímky Ikonos metódou štatistickoempirickej korekcie: a) pred korekciou, b) po topografickej normalizácii.
2. Vylepšovanie obrazu
Zahŕňa postupy, ktoré zlepšujú vizuálnu interpretovateľnosť digitálnych údajov,
zvýrazňujú sa rozdiely medzi jednotlivými objektmi a ich vlastnosťami a získavajú sa nové
informácie, ktoré môžu byť použité k ich rozlíšeniu. Za účelom posúdenia príspevku
topografickej normalizácie na zlepšenie rozlíšenia jednotlivých druhov drevín boli
vylepšované obrazové súbory tak z pôvodných ako i topograficky normalizovaných údajov.
Veľké zastúpenie mali spektrálne, prevažne pomerové indexy, ale i indexy eliminujúce
odraznosť pôdy patriace do skupiny tzv. „distance based“ vegetačných indexov (PERRY,
LAUTENSCHLAGER 1984). Analýzou hlavných komponentov (PCA) boli z uvedených súborov
vytvorené a preskúmané prvé dva komponenty.
Okrem týchto, viac menej štandardných postupov vylepšovania obrazu narábajúcich
so spektrálnymi charakteristikami bola odvodená i ďalšia pomocná veličina a to textúra.
Analyzovaná bola algoritmami, ktoré rôznym spôsobom vyhodnocujú variabilitu hodnôt
spektrálnej odraznosti (DN) na obraze, a to v rámci matice o zvolenej veľkosti napr. 3 x 3, 5 x
5 alebo 7 x 7 bodov.
3. Stanovenie trénovacích množín
Trénovacie množiny boli pre jednotlivé druhy drevín stanovené na základe terénneho
zisťovania. Za trénovaciu množinu boli vybraté homogénne skupinky vegetácie
reprezentujúce jednotlivé klasifikované triedy, pričom ich veľkosť bola daná predovšetkým
priestorovou rozlišovacou schopnosťou snímky. Trénovacie množiny boli zamerané použitím
mobilného GPS prijímača tzv. GIS rady. U týchto prístrojov sa stredná polohová chyba
merania bez následnej korekcie pohybuje v intervale ± 5 m. Výsledná poloha bola spresnená
diferenciálnou korekciou prostredníctvom údajov z najbližšej referenčnej stanice a vizuálne
bolo tiež posúdené ako korešponduje s obrazom na snímke. Pre tento účel bola vytvorená
z topograficky normalizovaných údajov kompozícia v pravých farbách a „zaostrená“ bola
panchromatickou snímkou (Obr. 3.25).
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a)

b)

Obr. 3.25: Poloha trénovacích množín: a) zameriavanie v teréne s využitím GPS,
b) vizuálna kontrola na panchromaticky zaostrenej farebnej kompozícii.
4. Klasifikácia
Celá skupina pôvodných a vylepšených obrazov bola najskôr podrobená výberu
najvhodnejších pre účely klasifikácie. Výber sa uskutočnil posúdením divergencie a
diskriminačnej sily obrazových súborov. Divergencia (rozdiely) v štatistických
charakteristikách tried sa vyhodnotila formou spektrálnych profilov resp. diagramov
spektrálnej zhody. Sila prispieť k rozlíšeniu klasifikovaných tried (diskriminačná sila) bola
posúdená na základe výsledkov krokovej diskriminačnej analýzy.
Pre vybraté súbory boli použitím trénovacích množín vypočítané spektrálne signatúry.
Na základe nich bola potom vykonaná klasifikácia zvolenou metódou maximálnej
pravdepodobnosti. Princíp tejto metódy spočíva v tom, že klasifikátor na základe funkcie
hustoty pravdepodobností vypočíta pravdepodobnosť príslušnosti bunky obrazu ku každej z
klasifikovaných tried a potom ju priradí k tej, ku ktorej je táto pravdepodobnosť najväčšia.
Okrem toho klasifikátor tiež umožňuje niekoľkými spôsobmi zadefinovať apriórne poznatky
o klasifikovaných triedach a tým zvýšiť podiel správne klasifikovaných obrazových prvkov.
V práci boli takto využité poznatky o vertikálnom rozšírení jednotlivých druhov drevín a
vyjadrené boli formou obrazov apriórnych pravdepodobností (Obr. 3.26). Tmavozelené
plochy na obraze predstavujú najvyššiu pravdepodobnosť výskytu triedy (jarabina) a táto sa
plynule s narastajúcou nadmorskou výškou znižuje až na 0 (čierne plochy).

Obr. 3.26: Obraz apriórnej pravdepodobnosti výskytu klasifikačnej triedy jarabina.
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5. Vizualizácia výsledkov a posúdenie správnosti klasifikácie
Výsledkom celého postupu bol vyklasifikovaný obraz (Obr. 3.27), na ktorom bola
vyhodnotená dosiahnutá presnosť a podiel správne klasifikovaných obrazových prvkov a to
formou kontingenčnej tabuľky. Správnosť bola posúdená porovnaním výsledku klasifikácie s
referenčnými údajmi. Tieto boli tvorené obrazovými prvkami použitými pre tvorbu signatúr
doplnenými o 23 % nových trénovacích množín. Ako charakteristika správnosti klasifikácie
bol vypočítaný KHAT (Kappa index), ktorý eliminuje správnosť dosiahnutú z titulu náhody.
Pre vyjadrenie presnosti klasifikácie bol urobený intervalový odhad so spoľahlivosťou 95 %.

Obr. 3.27: Obrazový výstup klasifikácie drevinového zloženia.
Formou tabuľkového výstupu je možné vyjadriť napr. zastúpenie (percentuálny
podiel) jednotlivých drevín na celkovej ploche korunových projekcií porastu (Tab. 3.4).
Tab. 3.4: Tabuľka relatívneho podielu drevín na celej ploche korunových projekcií porastu
Triedy

Počet obrazových prvkov % plochy korún

kosodrevina

113712

11

limba

75555

8

smrek

485945

49

jarabina

311264

32

Z výsledkov aplikácie vyplynuli nasledovné závery:
− Topografická normalizácia sa i napriek výraznej topografickej členitosti územia
významnejšie neprejavila na správnosti klasifikácie. Z hľadiska vylepšenia snímky
za účelom jej vizuálnej interpretácie bol však jej prínos významný. V procese
automatizovanej klasifikácie ju dostatočne nahradili použité vegetačné indexy;
− Preukázal sa predpokladaný prínos apriórnych poznatkov pre spresnenie
výsledkov automatizovanej klasifikácie metódou maximálnej pravdepodobnosti.
S ich použitím sa celková hodnota KHAT zvýšila z pôvodných 69% na 82 %.
Celkový podiel správne klasifikovaných obrazových prvkov bol 89%;
− Textúru ako ďalšiu spresňujúcu charakteristiku je možné odporučiť pri klasifikácii
drevinového zloženia, najmä v triedach s veľkým spektrálnym prekrytom.
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Najväčší prínos mala v triede limba, ktorá má v porovnaní s ostatnými triedami
najosobitejšiu textúru.
Vo všeobecnosti môžeme vysloviť záver, že horná hranica správnosti klasifikácie
drevinového zloženia sa v podobných prístupoch pohybuje okolo hodnoty 90 %. Testujú sa
však i novšie prístupy a materiály, ktoré sľubujú i lepšie výsledky. Jedným z nich je objektovo
orientovaný prístup klasifikácie. Základným rozdielom je, že predmetom klasifikácie nie je
pixel a jeho spektrálna odraznosť, ale individuálny objekt (napr. koruna stromu), ktorý sa
získa segmentáciou obrazu na rôznych hierarchických úrovniach a pre ktorý sa okrem hodnôt
DN a textúry zohľadňujú aj ďalšie rozmerové charakteristiky (plocha, šírka a pod.). Ako
pozitívny príklad môžeme uviesť aplikáciu v ktorej pri klasifikácii porastov zložených zo 4
drevín bola dosiahnutá celková správnosť 95 %, pričom je pozoruhodná najmä správnosť
dosiahnutá pri drevine smrekovec (91 %), ktorej rozlíšenie založené len na spektrálnych
charakteristikách je veľmi problematické.
V súvislosti s uvedeným prístupom je aktuálne využívanie materiálov s vysokým
priestorovým rozlíšením (1 m a vyššie), ale aj nezávisle od prístupu sú predmetom výskumu
rôznorodé materiály a postupy ich kombinovania. Sú známe aplikácie s využívaním
radarových, laserových údajov vo fúzii s údajmi z viditeľnej a NIR časti EMS.
3.4.2. Zisťovanie stromových a porastových
meračských snímok veľkých mierok

charakteristík

pomocou

leteckých

Letecká meračská snímka (LMS) veľkej mierky je čierno-biela snímka v mierke
1:1000 až 1:5000. Zhotoviť sa môže dvomi spôsobmi:
− jednou meračskou komorou, pričom stereoskopické prekrytie sa zabezpečí
pozdĺžnym prekrytom,
− dvomi synchronizovanými fotokomorami, umiestnenými na pevnej základnici.
Keďže ide o čierno-biely snímkový materiál určený je hlavne na zisťovanie
kvantitatívnych (taxačných) charakteristík jednotlivých stromov a porastu. Zisťujeme z nich
výšku stromov, šírku a plochu korún, počet stromov, stromové rozstupy, korunový zápoj
a hustou porastu. K zisťovaniu uvedených charakteristík sa používajú fotogrametrické
metódy ktorých prehľad a stručnú charakteristiku uvádzame v Tab. 3.5.
Dosiahnuteľné rámce presnosti zistenia niektorých z uvedených snímkových veličín
sú analyzované v práci SCHEER (1998). Na LMS v mierke 1:3750 boli v rovnorodých
smrekových a bukových porastoch priamo zisťované nasledovné stromové a porastové
charakteristiky:
− šírka korún stromov (CD) – vyhodnotená bola dvoma metódami (Mikrometrom
pod zrkadlovým stereoskopom a pomocou bodovej porovnávacej škály na
Interpretoskope),
− počet stromov na hektár (N/ha) – zisťovalo sa priamym spočítaním a to
výberovým spôsobom,
− korunový zápoj – určený vizuálnym odhadom s použitím metódy premiestňovania
stromov,
− vek porastu – použitý bol výberový interpretačný kľúč.
Chyby zisťovania pre uvedené veličiny boli posúdené vyhodnotením diferencií (di)
snímkových hodnôt s odpovedajúcimi párovými terestrickými zisťovaniami. Systematické
vychýlenie zisťovania charakterizuje priemerná odchýlka ( d ) a vyhodnotené bolo t-testom
párového výberu so spoľahlivosťou 95 %. Presnosť jednotlivých meraní je charakterizovaná
v rámci spoľahlivosti 95 % súčinom t0.05 . sd%, kde t0.05 = 2 a sd% predstavuje variačný
koeficient diferencií di. Vypočítané hodnoty charakteristík sú uvedené v Tab. 3.6 a členené sú
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pre dve stráta A a B, podľa porastových typov v ktorých boli veličiny zisťované.
A predstavujú rovnorodé bukové porasty a strátum B tvoria porasty rovnorodých smrečín.
Tab. 3.5: Fotogrametrické metódy zisťovania taxačných charakteristík pomocou LMS
veľkých mierok.

Výška stromov

odhad na základe dĺžky
vrhnutého tieňa
paralaktickým meraním

výškovými profilmi

Počet

Zakmenenie

Snímkový korunový zápoj

Šírka a plocha korún

monoskopicky
bodové a mikrometrické
kliny

• dĺžka tieňa je veľmi variabilná v závislosti od podmienok snímania
• je to málo používaná metóda a slúži len na hrubý odhad
• založená je na meraní diferencií horizontálnych paraláx medzi pätou
a vrcholom stromu viditeľných v porastových medzerách
• na meranie sa používajú stereometre rôzneho druhu a je to
najčastejšie používaná metóda
• v líniových porastových medzerách sa zmeria profil terénu a preň sa
zhotoví profil korunového zápoja
• profily sa merajú vyhodnocovacími prístrojmi (Topocard )
• výsledkom je zistenie strednej resp. hornej výšky porastu
• je možné aplikovať na snímkach do mierky 1:2000 v listnatých
porastoch v čase vegetačného kľudu
• sú to zrovnávacie etalóny s rozmerovou škálou rôznej veľkosti
• skutočná veľkosť koruny sa stanoví na základe mierky snímky

stereoskopické
vyhodnocovacie prístroje

• metóda je založená na vyhodnotení diferencií z údajov automaticky
registrovaných súradníc x, y
• používajú sa pri veľkom množstve korún

odvodené/priame meranie
plochy korún

• plocha korún sa niekedy odvodzuje z údajov o jej šírke
• častejšie sa však meria priamo celoplošným meraním

vizuálnym odhadom

pomocou zrovnávacej škály
pomocou vzorových
stereogramov

• najznámejšia je technika premiestňovania stromov
• v poraste sa vyberú podľa zásad reprezentatívnosti kruhové plochy
a tie sa rozdelia sa na 4 kvadranty
• vizuálnym premiestňovaním po hodnotu zápoja 100% sa určí pomer
medzi obsadenou a neobsadenou časťou plochy
• škály tvoria schémy tmavých bodov na bielom pozadí
• porovnaním so situáciou na snímke sa určí snímkový zápoj
• porovnaním so zápojom na vzorových stereogramoch

snímkové línie

• výberovým spôsobom na líniách z pomeru osvetlených a zatienených
častí korún
• vyhodnocované pomocou stereoskopických prístrojoch

Bitterlichova metóda

• ide o priame meranie hustoty porastu na základe uhlového spočítania
korún stromov
• pomôckou je klin zvierajúci určitý uhol zodpovedajúci mierke snímky

nepriamo
priamo
nepriamo

• porovnaním so snímkou so známym zápojom
• spočítaním korún na snímke (v redších porastoch)
• odhadom na základe závislosti od charakteristiky, ktorá sa zisťuje
ľahšie napr. priemerný snímkový zápoj
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Tab. 3.6: Štatistické charakteristiky diferencií medzi snímkovými a terestrickými hodnotami
veličín (M – Mikrometer, I – Interpretoskop).
Strátum A

sd%

s %

t

n

d

d

n

Strátum B
d

d

Veličina

sd%

s %

t

N/ha

86

-13

±11,9

±1,28

2,83**

58

-12

±12,6

±1,65

1,87

Zápoj

86

-0,016

±13,0

±1,40

1,60

58

-0,010

±10,7

±1,40

1,11

Vek

86

1,40

±7,00

±0,75

1,71

58

0,3

±8,20

±1,08

0,32

Šírka (M)
korún (I)

130

0,18

±10,6

±0,92

1,87

80

0,19

±11,1

±0,97

1,95

130

0,58

±12,8

±1,12

4,79**

80

0,73

±13,8

±1,21

5,70**

Pre zisťované snímkové veličiny je možné odvodiť nasledovné závery:
− v mladších bukových porastoch bol snímkový N/ha systematicky podhodnotený (t
= 2,83**) o 13 jedincov, čo súvisí s vyššou hustotou a výraznejšou diferenciáciou
vertikálnej štruktúry uvedených porastov,
− systematicky nadhodnotené boli pri oboch typoch porastov šírky korún zisťované
na Interpretoskope (t = 4,79** resp. t = 5,70**) a dôvodom je problém zohľadniť
nepravidelný tvar korún pri aplikovaní kruhovej porovnávacej škály,
− najpresnejšie je možné zo snímky určiť vek, pri ktorom boli dosiahnuté rámce
±14,0 resp. ±16,4 % (2 . 7,0 % resp. 2 . 8,2 %),

− presnosť zistenia šírky korún bola ±21,2 resp. ±22,2 % s použitím Mikrometra a
±25,6, resp. ±27,6 % pri Interpretoskope,
− pre odhad zápoja a N/ha sa vo všeobecnosti za reálne považujú rámce presnosti
±20 %, i keď v práci dosiahnuté hodnoty pre zápoj ±26,0, resp. ±21,4% a pre N/ha
±23,8, resp. 25,2% tento rámec nedosiahli (pri zápoji to mohla ovplyvniť
skutočnosť, že ako základ porovnania sa použilo zakmenenie; presnosť určenia
N/ha ovplyvnili už spomínané veľké diferencie v mladých porastoch a tiež použitá
mierka snímky, ktorá je na hranici použiteľnosti pre priame spočítanie stromov),
− uvedené rámce sa vzťahujú na jeden odhad, pri n odhadoch sa zmenšia úmerne k
n , ako to dokumentujú stredné chyby s d % (Tab. 3.5), samozrejme ak nebudú
zaťažené aj systematickou zložkou chyby.

v

Taxačné charakteristiky, ktoré nie je možné merať na LMS priamo, preto že nie sú
viditeľné (hrúbka, objem stromu) sa môžu stanoviť pomocou regresného odhadu
preskúmaním korelačnej závislosti s charakteristikami zistenými na snímke (výška H, šírka
a plocha korún CD a CA, snímkový zápoj CC, počet stromov N). SCHEER (1991) odvodil
takéto modely pre odhad hrúbky d1,3 a objemu stredného kmeňa závislosťou na CD resp.
strednej šírke bukového porastu CD so zakmenením 0,7 – 0,8:
d1,3 = -4,0 + 5,37. CD

rxy = 0,91

v = 1,273 + 0,30. CD + 0,001. CD 2 Iyx = 0,89
Keď je známa závislosť odhadovaných veličín na snímkových charakteristikách,
potom je možné určiť zásobu porastu jedným z nasledovných spôsobov:
1. Metóda snímkových objemových tabuliek. Podľa počtu nezávislých znakov
rozlišujeme objemové tabuľky:
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− jednoargumentové, pri ktorých je objem funkciou šírky alebo plochy koruny, V =
f(CD), V = f(CA),
− dvojargumentové, prípadne viacargumentové, kde je objem funkciou výšky stromu,
šírky koruny, snímkového zápoja alebo iných nezávislých premenných V = f(H,
CD, CC).
2. Metóda korunových výtvarníc určuje zásobu podľa vzťahu:
kde,

V = Gk . H . Fk
Gk – korunová kruhová plocha porastu,
H – stredná výška porastu,
Fk - korunová výtvarnica porastu (Fk = G1,3/Gk),
G1,3 - kruhová základňa porastu.

Uvedené metódy umožňujú odhadnúť zásobu bez potreby pozemných zisťovaní. Za
optimálnych podmienok sa ich presnosť pohybuje okolo ± 40 %. Pod optimálnymi
podmienkami pritom rozumieme rovnorodé porasty, kde je hrúbková a výšková diferenciácia
menšia.
3.4.3. Odhad niektorých porastových veličín pomocou digitálnych záznamov leteckých
a kozmických snímok
V súvislosti so zlepšením priestorovej rozlišovacej schopnosti materiálov kozmického
DPZ je zisťovanie kvantitatívnych charakteristík stavu lesa aktuálne už aj s použitím týchto
materiálov. Využívajú sa výhody digitálneho záznamu pre tvorbu rôznych druhov modelov.
Jedná sa prevažne o:
− empirické resp. semi-empirické modely spektrálnej odraznosti - vyjadrujú závislosť
charakteristík lesa na hodnotách elektromagnetickej radiácie zachytenej na snímke
(tvorba fyzikálnych modelov je pomerne zložitá a preto sa ich aplikácie vyskytujú
len zriedkavo),
− regresné modely, kde základom je identifikácia jednotlivých korún stromov na
snímke, resp. určenie ich rozmerových charakteristík (priemer, plocha, obvod) –
závislosťou na nich je možné urobiť odhad niektorých taxačných charakteristík lesa
(hrúbka, zásoba a pod.).
Empirické modely spektrálnej odraznosti sú konštruované pomocou jednoduchých
alebo viacnásobných lineárnych a nelineárnych regresných modelov, kde závislá premenná je
charakteristika lesa a nezávislou premennou sú údaje pôvodných a upravených kanálov
snímky. Fázy tvorby takýchto modelov sú zobrazené v schéme na Obrázku 28.
Vylepšovanie obrazu

Tvorba signatúr

Konštrukcia regresných
modelov

Porovnanie modelov

Obr. 3.28: Fázy tvorby modelov spektrálnej odraznosti.
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1. Vylepšovanie obrazu
Vo fáze vylepšovania obrazu môžeme aplikovať všetky postupy, ktoré sme spomenuli
v podkapitole o klasifikácii vegetačného krytu, pričom je často potrebné použiť i postupy
predspracovania obrazu (geometrickú a rádiometrickú korekciu). V praktických aplikáciách
však najčastejšie používanými nezávislými premennými sú hodnoty DN pôvodných kanálov a
spektrálne indexy. Okrem nich sa na spresnenie odhadu často využívajú niektoré ďalšie
veličiny, ktoré sa dajú ľahko aktualizovať z údajov v LHP (napr. vek porastu). Tieto sa potom
môžu použiť ako samostatná nezávislá premenná alebo v kombinácii s údajmi na snímke.
2. Tvorba signatúr
Signatúry sú spektrálne charakteristiky merané na obrazových prvkoch snímky.
Obyčajne sa pre ich tvorbu nepoužívajú hodnoty jednotlivých obrazových prvkov, ale
priemerné spektrálne charakteristiky ( DN ) pre súbory takýchto prvkov (napr. obrazové prvky
celého alebo časti porastu). Ich umiestnenie na snímke vychádza z poznatku, že je lepšie
použiť viac menších polygónov ako len niekoľko veľkých. Rovnako ich poloha musí
zodpovedať územiu so známou hodnotou odhadovanej (závislej) premennej, ktorá sa zisťuje
terénnym prieskumom, alebo sa preberá zo známych údajov napr. z LHP. Počet odmeraných
signatúr závisí od variability odhadovanej charakteristiky a očakávanej presnosti
a spoľahlivosti modelu.
3. Konštrukcia regresných modelov
V tabuľke 3.5 sú uvedené modely spektrálnej odraznosti pre odhad hektárovej zásoby
smrekových porastov z údajov snímky Ikonos (SCHEER, SITKO 2005). Pre tvorbu týchto
modelov bolo použitých 32 pôvodných a vylepšených obrazových súborov. Pri konštrukcii
jednoduchých lineárnych modelov sa ako najvhodnejšie ukázali modely spektrálnej
odraznosti vegetačných indexov (Model 1-4). Okrem toho boli zostrojené i nelineárne
modely s použitím transformovanej premennej formou exponenciálnej funkcie (5-6). Táto
premenná bola vytvorená ako podiel štvorca hodnôt spektrálnej odraznosti a veku, keďže vek
je charakteristika, ktorá sa ľahko aktualizuje z údajov LHP. Posledný z preskúmaných
modelov bol viacnásobný lineárny model (7), kde krokovou regresiou boli postupne
pridávané do modelu tak spektrálne kanály resp. indexy, ako aj transformované premenné.
4. Porovnanie modelov
Pre všetky modely uvedené v Tab. 3.7 sa potvrdila F-testom ich signifikantnosť na
hladine významnosti α = 1%.
Podľa očakávania najviac variability odhadovanej zásoby vysvetľujú premenné
v mnohonásobnom regresnom modeli (65,3%). Zaradené do modelu boli vegetačné indexy
(Normalizovaný pomer vegetačného indexu NRVI, Transformovaný vegetačný index TVI,
Pomer RATIO kanála v blízkom infračervenom spektre a červeného kanála NIR/R)
a transformovaná premenná vytvorená z Normalizovanej diferencie vegetačného indexu
NDVI a veku. Stredná chyba modelu je ±24,26%. Najlepším z jednoduchých modelov
spektrálnej odraznosti bol Model 6 s transformovanou premennou NIR2/Vek. Jeho stredná
chyba je ±28,75 % a vysvetľuje variabilitu pre 51,2 % hodnôt odhadovanej hektárovej zásoby.
Ako vidieť z výsledkov presnosť uvedených modelov nie je postačujúca aby mohla
plne nahradiť tradičné terestrické metódy, keďže presnosť v Slovenských podmienkach
najčastejšie používaného spôsobu zisťovania zásoby (rastovými tabuľkami) je pri 95%
spoľahlivosti ±15-20%. Uvedený prístup však môže zefektívniť zisťovanie zásoby a to
aplikáciou dvojfázového výberového dizajnu.
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Tab. 3.7: Parametre modelov spektrálnej odraznosti pre odhad hektárovej zásoby.
Závislá
premenná

Zásoba na
hektár
(V . ha-1)

Nezávislá
premenná
RVI

±31.61 %

Koeficient
determinácie
41.1 %

33.7***

2

±31.65 %

40.9 %

37.3***

MSAVI

3

±31.51 %

41.6 %

35.7***

TTVI

4

±31.72 %

41.0 %

34.8***

5

±29.83 %

47.5 %

21.6***

Model

SE %

1

CTVI

2

MSAVI / Vek
2

NIR / Vek
SE % = ± 24.26%

F

±28.75 %
51.2 %
16.5***
6
Mnohonásobná regresia (Model 7)
Koeficient determinácie: 65.3%

V ⋅ ha − 1 = 1533 .65 − 1522 .55 ⋅ NRVI − 1580 .22 ⋅ TVI − 177 .89 ⋅ RATIO − 403 .47 ⋅

NDVI 2
RATIO 2
+ 103 .58 ⋅
VEK
VEK

RVI – pomer červeného a blízkeho infrač. kanálu R/NIR
CTVI – Korekcia transformovaného vegetačného indexu
MSAVI – Vegetačný index modifikovaný odraznosťou pôdy
TTVI – Thiamov transformovaný vegetačný index
NRVI – Normalizovaný pomer vegetačného indexu
TVI - Transformovaný vegetačný index
NDVI – Normalizovaná diferencia vegetačného indexu
RATIO – pomerový index blízkeho infračerveného a červeného kanála NIR/R
SE % - Stredná chyba v percentách
F – hodnota F-testu (*** α = 1%)
Dvojfázový regresný výber ma význam použiť vtedy ak náklady na odhad zásoby zo
snímky v prvej fáze sú 10-15 krát nižšie ako náklady terestrického zisťovania druhej fázy
(K=10-15). Efektívnosť takého postupu popisujeme na príklade Modelu 7:
− dvojfázovým výberom bola zisťovaná priemerná hektárová zásoba na modelovom
území o výmere 2200 ha (N = 141 dielcov). Jej priemerná hodnota zistená v 2. fáze
bola y = 158m3, variabilita sy = ±60%,
− stredná chyba dosiahnutá modelom bola s y % = ±8 %, čo za predpokladu K=12
umožňuje optimalizovať rozsah dvojfázového výberu na n1= 110 a n2 = 23,
− pri rovnakej strednej chybe by jednofázovým terestrickým zisťovaním bolo
potrebné urobiť výber o rozsahu n = 56,
− kalkuláciou nákladových jednotiek dvojfázového výberu (n1/12 + n2 = 32) a ich
porovnaním s jednofázovým (n = 56) sa zistilo, že pri dvojfázovom postupe
zisťovania V.ha-1 sú náklady 1,75 krát (56/32) nižšie.
V citovanej práci bol tiež aplikovaný postup, v ktorom na podklade bodového odhadu
zásoby modelmi spektrálnej odraznosti a s použitím geoštatistických interpolačných metód
bola regionalizovaná zásoba na celom modelovom území.
Ako príklad semi-empirického modelu môžeme uviesť model CLAIR (Clevers Leaf
Area Index Reflectance model) (CLEVERS 1989):
kde,

LAI = 1 / α . ln.(WDVI / WDVI ∞ )
WDVI - vážená diferencia vegetačného indexu,
α – koeficient rozptylu radiácie v prostredí,
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WDVI ∞ - asymptotická hodnota WDVI pre veľmi veľký LAI.
Jedná sa o určenie indexu listovej plochy (LAI), ktorý charakterizuje stupeň pokrytia
pôdy vegetáciou resp. počet alebo sumu plochy listových vrstiev na plošnú jednotku.
Odvodenie tohto indexu je založené na skutočnosti, že chlorofyl obsiahnutý vo vegetácii, vo
viditeľnej časti spektra väčšinu radiácie absorbuje (80%) a v NIR oblasti naopak odráža
(50%). S narastaním počtu listových vrstiev sa odraznosť ešte zvyšuje napr. 2. vrstva zvyšuje
odraznosť o 15%. Uvedená charakteristika bola odvodená hlavne za účelom odhadu úrody
v poľnohospodárstve, ale stretávame sa s ňou i v lesníckych aplikáciách, kde sa ako nezávislá
premena využíva v modeloch hodnotenia lesnej produkcie (SCHLERF et al. 2005).
Ďalšou veľmi aktuálnou oblasťou aplikácií je využívanie digitálnych záznamov
s vysokým priestorovým rozlíšením (<1m). Ich dostupnosť v súčasnosti podnietila rozvoj
nových počítačových techník a prístupov. Z uvedených materiálov je možné odvodiť oveľa
precíznejšie informácie o stave lesa. Priamo zo snímky sa dajú zistiť údaje o štruktúre porastu
ako počet stromov, hustota porastu, korunový zápoj, priemer a plocha korún, ale aj informácie
o drevinovom zložení a zdravotnom stave. Na základe zistenia týchto charakteristík sa dajú
zostrojiť regresné modely na odhad niektorých ďalších charakteristík, ako sú: zásoba porastu,
stredná hrúbka porastu a pod.
Základom takéhoto zisťovania je identifikácia jednotlivých korún stromov na snímke.
Väčšina autorov zaoberajúcich sa touto problematikou rozlišuje 3 základné prístupy
automatizovanej resp. poloautomatizovanej identifikácie a separácie korún (BRANDTBERG
1999) Tab. 3.8. Čo sa týka materiálov využívajú sa letecké snímky, hlavne CIR snímky, ale aj
družicové snímky (Ikonos, Quick Bird). Skúmajú sa materiály s rôznym rozlíšením pričom pri
hľadaní optimálneho je potrebné zohľadniť predovšetkým štruktúru porastov.

Tab. 3.8: Základné prístupy identifikácie korún stromov z digitálnych záznamov s vysokým
rozlíšením.

identifikácia
lokálnych maxím

identifikácia
kontúr

porovnávanie
šablón

• lokálne maximá sú miesta na snímke s najväčšou intenzitou odraznosti
(najvyššie hodnoty DN)
• reprezentujú vrcholy stromov (vhodná hlavne pre ihličnaté dreviny)
• hľadajú sa v rámci masky o zvolenej veľkosti a tvare
• identifikácii
predchádza
vyhladenie
obrazu
niektorým
z dolnopriepustných filtrov
• kontúry sú obrysy jednotlivých korún stromov
• v prvom kroku sa separuje plocha korún od pozadia
• nasleduje separácia jednotlivých korún stromov od tieňov na základe
stanovenia prahových hodnôt intenzity odraznosti korún z údajov
frekvenčného histogramu tzv. valley-following proces
• princíp je založený na porovnávaní obrazu so šablónami vytvorenými
v špecializovanom softvérovom prostredí
• pri tvorbe šablón sa zohľadňuje prirodzená variabilita korún stromov
napr. podľa druhu dreviny
• ide o poloautomatizovanú procedúru, kde systém využíva trénovacie
množiny zadané užívateľom na definovanie priestorových vzťahov
medzi korunami susediacich stromov
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TUČEK, MAJLINGOVÁ (2006) pri identifikácii korún stromov porovnávali CIR snímky
s rozlíšením 0,4, 0,8, 1,6 a 3,2 m. Použili metódu identifikácie korún vytvorením
akumulačného povrchu a výsledok porovnali s počtom korún zistenom na stereomodeli. Pre
80 ročný zmiešaný porast s priemernou šírkou korún 8 m sa ako najvhodnejšie ukázalo
rozlíšenie 1,6 m.
Posledný vývoj aplikácií v DPZ zaoberajúci sa zisťovaním štruktúry porastov ukazuje
veľký potenciál vo využívaní laserových (LiDAR) záznamov. KOCH et al. (2006) prezentujú
na uvedenom type dát postup, ktorý umožňuje v ihličnatých porastoch správne identifikovať
87 % a vo viacetážových listnatých porastoch 61 % korún. Lidarové záznamy sa tiež
využívajú na detekciu hraníc porastov. V citovanej práci bolo správne detekovaných 85 %
porastov.
Okrem toho, tento aktívny systém, tým že umožňuje vytvárať veľmi presné 3D
modely korunovej vrstvy, sa využíva tiež na odhad výšky hornej korunovej vrstvy porastu.
Výsledná presnosť veľmi závisí od kvality vstupných údajov (DTM resp. DEM) a štruktúry
porastov. ST-ONGE et al. (2006) uvádzajú chybu určenia výšky hornej korunovej vrstvy
porastu modelovanej z lidarového záznamu 2-3 m. Ako digitálny model reliéfu bol použitý
model vytvorený zo stereopáru panchromatických družicových snímok Ikonos, ktorého
výšková presnosť sa pohybovala okolo 1 m.
3.4.4. Klasifikácia poškodenia lesa
Ďalšou dôležitou kvalitatívnou charakteristikou lesa je jeho zdravotný stav, resp.
miera jeho poškodenia. Poškodenie lesa môže spôsobovať veľké množstvo biotických
a abiotických činiteľov. Z pohľadu aplikácii v DPZ sa tento nástroj v rámci biotických
škodlivých činiteľov využíva najmä pri klasifikáciách poškodenia spôsobeného:
− hmyzom,
− chorobami.
Z abiotických činiteľov pri poškodení spôsobenom:
− znečistením ovzdušia,
− vetrom a snehom,
− lesnými požiarmi.
Okrem prípadov, kedy dochádza k mechanickému poškodeniu až zničeniu lesných
porastov (vietor, sneh, požiare) majú vizuálne zmeny spôsobené biotickými aj abiotickými
činiteľmi veľmi podobné prejavy. Začínajú sa zmenou farby asimilačných orgánov,
v pokročilejších štádiách dochádza až k ich opadu, pokračujú vysychaním vetiev
a odumieraním jednotlivých stromov, skupín stromov až porastov. Pritom veľkou výhodou
materiálov DPZ je, že okrem toho, že dokážu zaznamenať rozsah a intenzitu takéhoto
poškodenia, je možné pomocou nich rozlíšiť aj latentné tzv. predvizuálne zmeny poškodenia,
čo môže pomôcť hlavne v prevencii pred niektorými z nich.
Predvizuálne zmeny nazývame také fyziologické zmeny, ktoré v počiatočných
štádiách nie sú viditeľné, ale dajú sa rozpoznať v infračervenej oblasti EMS. Uvedená výhoda
sa teda viaže k infračerveným snímkam a medzi najkvalitnejšie a i najviac používané
materiály patrí napr. film Kodak CIR 2443 (Obr. 3.29). Využívanie týchto materiálov má už
dlhú tradíciu a preto pre účely vizuálnej interpretácie poškodenia boli pre jednotlivé dreviny,
resp. skupiny drevín s rovnakými symptómami, vyhotovené univerzálne interpretačné kľúče
(Obr. 3.30).
Okrem infračervených farebných filmov je možné pri klasifikácii poškodenia uplatniť
aj normálne farebné materiály, termovízne snímanie, multispektrálne snímanie i kozmické
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snímky. I pre tieto materiály existujú rôzne vizuálne interpretačné techniky ale aj digitálne
spôsoby klasifikácie. Často sa využívajú pri monitorovaní zdravotného stavu lesa a to
vyhodnocovaním zmien na časových radoch snímok.

Obr. 3.29: Farebná infračervená snímka zachytávajúca fázy poškodenia stromov v poraste

Obr. 3.30: Výberový interpretačný kľúč „Odumieranie lesa“ pre drevinu jedľa
(ŽIHLAVNÍK, SCHEER, 2000)
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Relatívne najjednoduchšie je možné rozlíšiť poškodenie spôsobené hmyzom, pretože
pri nich dochádza predovšetkým k strate asimilačných orgánov, ale aj ich farebným zmenám
na pomerne veľkom území. Veľké skúsenosti majú v tejto oblasti v Kanade a USA, kde boli
dosiahnuté veľké úspechy nie len vo výskume, ale i praktických aplikáciách. HELLER,
ALDRICH (1969) výsledky a dosiahnuté skúsenosti v rámci „Národného programu výskumu
prírodných zdrojov Zeme“ sumarizujú takto:
− farebné alebo CIR snímky veľkých mierok umožňujú rozlíšiť poškodené stromy
od zdravých vtedy, keď sa objavujú prvé farebné zmeny,
− správna interpretácia hlavne nového poškodenia sa viaže k obdobu maximálnej
farebnej diferenciácie, t.j. august až október, na snímkach zhotovených v máji bolo
rozlíšených len 40 % existujúceho poškodenia,
− farebné a CIR snímky veľkých mierok sú užitočné hlavne pri detekcii veľkých
infračervených centier.
Podobne ako posledne citovaná práca aj FRANKLIN et al. (2003) sa zaoberajú
mapovaním poškodenia na boroviciach, spôsobovaného v Severnej Amerike veľmi
rozšíreným druhom podkôrnika (Dendroctonus ponderosa). Keďže ide o druh, ktorý sa
špecificky viaže na jednu drevinu, pri automatizovanej klasifikácii snímok Landsat TM
zachytávajúcich územie o veľkosti vyše 5000 km2, sú na stratifikáciu záujmového územia
využívané aj údaje z inventarizácie vegetačného krytu. Výsledná dosiahnutá správnosť
klasifikácie bola 73 %. BLODGETT et al. (2000) zasa využíva údaje Landsat ETM+, EOS
(Moderate Resolution Imaging Spectrometer) a AVHRR (Advanced Very High Resolution
Radiometer) spolu s terénnymi zisťovaniami na modelovanie zmien charakteristík lesnej
štruktúry spôsobenej vplyvom opakovaného premnoženia uvedeného druhu podkôrnika.
Najčastejšou príčinou poškodenia lesa chorobami sú rôznorodé hubové ochorenia.
Prejavy na rozdiel od hmyzu nie sú také plošné, ale stretávame sa skôr s napadnutím
jednotlivých stromov. Chloróza asimilačných orgánov prebieha väčšinou pozvoľnejšie, ale
tiež ju v neskorších štádiách nasleduje strata listov, odumieranie vetiev až celého stromu.
Hubové ochorenia sú však väčšinou sekundárnym škodcom, primárne môže byť toto
poškodenie podmienené rôznymi napr. klimatickými faktormi. KENNEWEG (1971) zistil
zmapovaním poškodenia na farebných infračervených snímkach veľmi silnú koreláciu
s vlhkosťou stanovišťa. Za ohrozené považuje najmä záveterné vlhké stanovištia.
Naopak pri často sa opakujúcich periódach suchých rokov v kombinácii s rôznymi
hubami a baktériami dochádza často k javu, ktorému vo všeobecnosti hovoríme hromadné
hynutie. V podmienkach Slovenska boli použité snímky CIR Kodak 2443 v mierke 1:3675
k interpretácii hromadného hynutia dubových porastov (RAČKO, SCHEER, 1986). Podobné
ochorenie pod názvom náhle odumieranie duba (Suddan Oak Death) spôsobuje od roku 1995
veľké škody v USA (Kalifornia, juhozápad štátu Oregon), čiastočne i vo Veľkej Británii
a Holandsku. Pôvodcom je rastlinný patogén (Phytophthora ramorum) a keďže ide
o odumieranie jednotlivých stromov na ich mapovanie sa využívajú hlavne materiály s
vysokým rozlíšením (pod 1 m).
Hlavnými symptómami poškodenia spôsobeného znečistením ovzdušia je podobne
ako v predchádzajúcich prípadoch chloróza a farebné zmeny listov, ku ktorým sa pridružuje aj
ich perforácia a rovnako dochádza k postupnému hynutiu. Uvedené znaky sú dosť premenlivé
v dôsledku rôznej rezistencie jednotlivých druhov drevín. Najlepšie predpoklady pre
interpretáciu takéhoto poškodenia majú farebné letecké snímky.
SCHEER (2000) sa zaoberal problematikou klasifikácie poškodenia smrekových
porastov pomocou digitálnych údajov leteckých snímok veľkých mierok (1:1000) CIR 2443.
Najdôležitejšou úlohou bolo nájdenie najvhodnejších obrazových súborov pre klasifikáciu
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stupňov poškodenia. Postupmi multiobrazovej manipulácie boli z pôvodných R, G, B súborov
odvodené ďalšie a z nich boli potom poskladané farebné kompozície (color composit),
(Obr. 3.31):
− 3 komponenty PCA (PC1, PC2, PC3),
− 3 komponenty farebnej priestorovej transformácie IHS (I = intenzita, H = tón, S =
sýtosť farby),
− rozdiel pôvodných súborov R – G.

Obr. 3.31: Farebné kompozície (color composit) zostavené z pôvodných (R, G, B)
a odvodených (PC1, PC2, PC3, I, H, S a R-G) obrazových súborov znázorňujúce stupne
poškodenia korún smreka.
Najdôležitejšie výsledky práce môžeme zhrnúť do nasledovného:
− analýzy spektrálnych profilov naznačili, že rozdiely v stupňoch poškodenia sú
najvýznamnejšie v súboroch G (obrazový súbor 2), B (3), PC2 (5), H (8) –
Obr. 3.32. Tiež je možné zovšeobecniť, že najväčšia spektrálna variabilita je vo
všetkých súboroch pri stromoch s malou a priemernou defoliáciou;
− s ohľadom na rôznu spektrálnu odozvu a variabilitu spôsobenú prítomnosťou
rôznych symptómov poškodenia v jednotlivých korunách ako aj svetelnými
podmienkami, je dôležité merať spektrálne signatúry nie na celej ploche koruny,
ale len tej časti, ktorá zodpovedá rovnakému stupňu poškodenia;
− výsledky diskriminačnej analýzy potvrdili najväčší príspevok rozlíšiť stupne
poškodenia na odvodených súboroch PC2 a H;
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− regresná analýza preukázala vysoký stupeň závislosti defoliácie na spektrálnych
signatúrach obrazových údajov. Najlepší výsledok poskytol lineárny regresný
model v tvare:
DEF = -10,41 + 1,064.DN PC2
s korelačným koeficientom rxy = 0,97 a strednou chybou sxy % = ±13,1 %.

Obr. 3.32: Spektrálne profily piatich stupňov poškodenia korún smreka pre pôvodné (1-3)
a odvodené (4-10) obrazové súbory CIR snímky.
Pri interpretácii poškodenia pomocou kozmických snímok je možné s ohľadom na ich
priestorové rozlíšenie klasifikovať symptómy poškodenia pokiaľ sa prejavujú celoplošne, nie
na jednotlivých stromoch resp. využíva sa kombinácia družicových snímok s podpornými
rádiometrickými meraniami.
Tak ako vo všetkých oblastiach aplikácií DPZ aj pri zisťovaní zdravotného stavu lesa
sa neustále testujú nové materiály a prístupy. SOLBERG et al. navrhujú prístup v ktorom sa
využívajú kombinácie viacerých materiálov (leteckých, kozmických optických snímačov,
LIDARové systémy, hyperspektrálne údaje) na zisťovanie množstva a koncentrácie
chlorofylu vo vegetačných orgánoch stromov. Keďže chlorofyl je priamy indikátor väčšiny
chorobných prejavov (defoliácia, depigmentácia a pod.) autori predpokladajú, že v prípade
úspechu by takýto prístup mohol byť schválený ako národná metodika monitorovania
zdravotného stavu lesov v Nórsku.
Úlohou DPZ pri mechanickom poškodení celých stromov, väčšinou však súvislých
porastových plôch, spôsobenom vetrovou alebo snehovou kalamitou je zmapovať rozsah
poškodenia t.j. plochu na ktorej bol les poškodený. Jedná sa väčšinou o situácie kedy je
potrebné rýchlo získať informácie o následkoch kalamity a pre tento účel majú najlepšie
využitie kozmické snímky. V prípade, že v záujmovom území pretrvávajú nepriaznivé
poveternostné podmienky (oblačnosť, hmla a pod.) využívajú sa hlavne radarové záznamy. Za
priaznivých podmienok sa môžu použiť snímky z optickej časti EMS a úpravou jednotlivých
ich kanálov sa vyhotovujú jednak farebné kompozície pre vizuálnu interpretáciu ale aj
vylepšené obrazové súbory, kde sa zisťuje poškodenie digitálnu klasifikáciu. Výsledkom je
vytvorenie tematickej mapy zobrazujúcej rozsah škôd. Na Obr. 3.33 je ukážka z vyhodnotenia
veternej kalamity vo Vysokých Tatrách 19.11.2004.
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Obr. 3.33: Veterná kalamita vo V. Tatrách zachytená družicou SPOT a vyjadrená formou
tematickej mapy. (zdroj: http://www.tanap.org/kalamita-mapy.php, 20.12.2005)
Podobným spôsobom sa využívajú letecké a kozmické snímky pri mapovaní lesných
plôch zničených požiarmi, ale ich využitie je významné aj v prevencii pred nimi. Veľmi
aktuálnou je oblasť výskumu tvorby palivových modelov na podklade údajov kozmických
snímok o zložení a štruktúre vegetačného krytu. FALKOWSKI et al. (2005) dokumentuje na
príklade údajov snímača ASTER, že práve takéto systémy, ktoré majú široké spektrálne
pokrytie a priestorové rozlíšenie rádovo v desiatkach metrov sú pre tieto účely najvhodnejšie.
Pri družiciach s rozlíšením, pri ktorom jeden strom reprezentuje viac pixelov (napr. Ikonos)
komplikujú rýchle vyhodnotenie zatienené časti koruny resp. tiene vrhnuté korunami. Tieto
modely smerujú k vytvoreniu servisov protipožiarnej prevencie, kde sa spolu s uvedenými
údajmi využívajú aj informácie o aktuálnom vývoji počasia, o aktuálnej vlhkosti a teplote
zisťované z meteorologických družíc. Niektoré štáty, kde je táto problematika aktuálnejšia
majú takúto službu zabezpečenú formou dennej predpovede.
3.4.5. Monitorovanie zmien lesných ekosystémov
Lesný ekosystém je dôležitá zložka prírodného prostredia, v ktorej je treba pravidelne
sledovať prebiehajúce zmeny – monitorovať ho. Keďže sa jedná väčšinou o komplexné,
dlhodobé a opakované zisťovania, DPZ sa stal už tradičným nástrojom, ktorým je možné
veľmi efektívne monitorovať najmä rozsiahle alebo málo prístupné lesné oblasti. Pre tento
účel nachádzajú využitie najmä nasledovné metódy a materiály:
1. Letecké snímkovanie na spektrozonálne a CIR materiály. Pri uvedených materiáloch
sa aplikujú hlavne techniky vizuálnej interpretácie. Medzi výhody tejto metódy patrí:
− snímky majú dokonalú geometrickú rozlišovaciu schopnosť,
− je to relatívne lacná metóda,
− v prípade, že sa snímkovanie vykoná kalibrovanou snímkovou komorou, je možné
snímky využiť i na meračské účely, čím sa zvyšuje efektívnosť metódy.
Nevýhodou je, že snímka ako konečný produkt má pomerne obmedzené možnosti
narábania s jej spektrálnymi, priestorovými a rádiometrickými vlastnosťami a tiež aj časová
stabilita farebných materiálov je nižšia.
2. Letecké multispektrálne snímkovanie využíva tak vizuálnu ako i digitálnu interpretáciu
a jeho hlavné výhody sú:
− vysoká flexibilita narábania so spektrálnymi vlastnosťami snímky (výber
optimálnych pásiem a ich kombinácií) umožňuje lepšie rozlíšenie sledovaného
javu,
− vyššia životnosť originálnych (čierno-bielych) negatívov.
Nevýhodou je väčšia náročnosť na technologické zabezpečenie spracovania snímok.
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3. Kozmické snímky môžeme v súčasnosti považovať za hlavný zdroj informácií pri
monitorovaní zmien stavu lesa a to hlavne na globálnej ale i regionálnej úrovni. K ich
vyhodnoteniu sa viažu postupy digitálneho spracovania obrazu. Platia pre ne všetky
výhody digitálnych záznamov, ktoré sme uviedli v úvode pri charakteristike
materiálov v DPZ.
Pre digitálne záznamy je pri monitoringu typické využívanie rôznych techník analýzy
multitemporálnych radov. Prehľad základných techník a ich princíp uvádzame v Tab. 3.9.
Tab. 3.9: Základné techniky analýzy multitemporálnych radov v DPZ.

obrazová
diferenciácia

obrazový pomer

krížová klasifikácia

analýza vektora
spektrálnej zmeny

• založená je na rozdiele dvoch obrazov
• pri 8-bitových údajoch teoretický rozsah hodnôt výsledného
diferenciálneho obrazu je od -255 do +255
• vyžaduje si rádiometrickú korekciu rozdielnych podmienok pri
snímaní (regresným modelom, vegetačnými indexami, PCA)
• kľúčovým krokom je na základe frekvenčného histogramu
stanoviť prahovú hodnotu, ktorá už predstavuje zmenu sledovaného
javu
• vyhodnocuje sa podiel dvoch obrazov
• nezmenené objekty nadobúdajú hodnoty blízke 1, čím viac sa od
tejto hodnoty líšia, tým je zmena výraznejšia
• výhodou metódy je, že čiastočne dokáže eliminovať vplyv
rôznych podmienok pri snímaní v časovom rade snímok
• poklasifikačné porovnanie sa používa na sledovanie zmien pri
kvalitatívnych znakoch a jedná sa o porovnanie dvoch nezávislých
klasifikácii
• klasifikácia spektrálno-temporálnych zmien využíva bežné
postupy kontrolovanej a nekontrolovanej klasifikácie
• výsledná správnosť závisí od správnosti jednotlivých klasifikácii
a najčastejšie sa vyjadruje Kappa Indexom (stupeň zhody)
• predpokladá, že zmena na objekte sa prejaví zmenou spektrálnych
charakteristík
• vektor spektrálnej zmeny je vektor opisujúci veľkosť a smer
zmeny spektrálnych charakteristík
• ukazuje, aká intenzita spektrálnej charakteristiky postihuje zmenu
objektu medzi dvoma periódami

Väčšina krajín Európy zabezpečuje monitorovanie zdravotného stavu lesov na
národnej i medzinárodnej úrovni. Na Slovensku sa monitoringom zdravotného stavu lesov
zaoberá LVÚ Zvolen, ktorý je od roku 2006 súčasťou vzniknutého Národného lesníckeho
centra. Každoročne vydáva správu o zdravotnom stave lesov SR. Od začiatku programu v
roku 1986 sa na 111 TMP v sieti 16x16 km zisťujú terestrickými, fotoleteckými metódami
a s využitím družicových snímok biometrické veličiny, defoliácia a poškodenie stromov
(RAČKO 1994). V súčasnosti tento monitorovací program beží pod názvom Čiastkový
Monitorovací Systém Lesy a zabezpečuje kooperáciu na medzinárodnej úrovni v rámci
európskeho monitorovacieho programu ICP Forests a na národnej úrovni je súčasťou
koncepcie komplexného monitorovacieho a informačného systému o životnom prostredí
v SR.
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Ďalšou oblasťou lesníckeho monitoringu je monitorovanie ťažby a obnovy lesných
porastov. Cieľom takéhoto monitoringu je hlavne:
− sledovanie vplyvu ťažbových činností na životné prostredie (erózia, kvalita vody,
poškodenie porastu ťažbou a pod.),
− monitorovanie nelegálnych ťažieb,
− sledovanie postupu obnovy lesných porastov (stav, plánovanie, priebeh a kontrola
obnovy).
V závislosti od rozsahu ťažbovej činnosti pre účely takéhoto monitoringu nachádzajú
uplatnenie snímky stredných až malých mierok, prípadne kozmické snímky. Kozmické
snímkovanie sa využíva napr. pri monitorovaní nelegálnych ťažieb veľkých rozmerov, čo je
vážny problém hlavne rozvojových krajín v oblasti tropických dažďových lesov. Letecké
farebné a CIR snímky sa zase využívajú pri sledovaní postupu obnovy najmä v ihličnatých
porastoch. Vhodná doba snímkovania je skorá jar alebo neskorá jeseň, keď farebná
divergencia medzi podrastom a semenáčikmi je najväčšia.
3.4.6. Zisťovanie stavu niektorých ďalších zložiek lesného ekosystému
Metódy DPZ sa okrem zisťovania stavu stromovej fytozložky lesného ekosystému
využívajú aj pri riešení problémov dotýkajúcich sa lesného ekosystému ako celku. Využívajú
sa pri zisťovaní živočíšnych populácií, mapovaní ostatnej rastlinnej zložky lesného
ekosystému, skúmaní pôdnych vlastností a pod. S pomocou snímkových záznamov je tak
možné interpretovať dôležité vlastnosti ekosystému ako napríklad biodiverzita, či sledovať
proces kolobehu uhlíka v ekosystéme a pod. V závere kapitoly o aplikáciách DPZ v lesníctve
preto ešte spomenieme niektoré metódy a ich aplikácie i v takomto širšom kontexte.
Neoddeliteľnou zložkou lesného ekosystému je jeho fauna. Prostriedkami DPZ je
možné zisťovať jednak kvantitu niektorých živočíšnych populácií, ale nepriamo aj jej druhovú
rozmanitosť. V tabuľke 3.10 uvádzame charakteristiku metód zisťovania veľkosti resp.
areálu živočíšnych populácií.
Z pohľadu skúmania druhovej rozmanitosti živočíchov táto je väčšinou posudzovaná
cez kvalitu a diverzitu vhodných typov stanovíšť a teda využívajú sa tu koncepty a metódy
spracovania snímok podobné ako pri zisťovaní biodiverzity lesa.
Pri zisťovaní biodiverzity lesa prostriedkami DPZ sa väčšina aplikácií venuje
v súčasnosti najviac zdôrazňovanej druhovej biodiverzite a to hlavne na úrovni lesnej krajiny,
ale aj na úrovni stanovišťa (biotopu). Široké spektrum indikátorov odvodených z
digitalizovaných leteckých snímok prezentujú vo svojej práci HOLOPAINEN, WANG (1996).
Zameriavajú sa na hodnotenie štrukturálnej diverzity na úrovni lesného biotopu a
lesnej krajiny. Analyzujú vlastnosti a výhody digitálneho obrazu pri numerickej klasifikácii
biodiverzity. Poukazujú na dôležité prvky obrazového záznamu (pixel, segment, skupina
segmentov) a ich charakteristiky, ktoré je možné využiť pri jej hodnotení (Tab. 3.11).
MCCORMICK, FOLVING (1996) navrhujú metodický postup v rámci ktorého vymedzujú
tri hlavné komponenty pre hodnotenie biodiverzity lesa na regionálnej úrovni. Na podklade
údajov z družicových snímok hodnotia i) zloženie, ii) štruktúru a iii) vývoj lesnej krajiny.
V tabuľke 3.12 uvádzame indikátory pre uvedené komponenty, spolu s kľúčovými technikami
spracovania obrazových záznamov. Metódam digitálneho spracovania obrazu uvedeným
v tabuľke (segmentácia, sledovanie zmien časových sérií snímok) sme sa už venovali
v predošlých kapitolách, preto ich ďalej rozoberať nebudeme. Nad rámec kapitoly je
pojednávať aj o priestorových analýzach, keďže tieto sa skôr dotýkajú analytickej
funkcionality GIS.
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Tab. 3.10: Metódy zisťovania veľkosti a areálu živočíšnych populácií.
• robí sa priamym pozorovaním z lietadiel a vrtuľníkov, ktorých výška
letu umožňuje spočítanie zvierat
vizuálne
pozorovanie
• zvieratá nesmú byť kryté vegetáciou
• musí byť dostatočný kontrast medzi živočíchmi a prostredím
• spočítanie sa robí vyhodnotením snímky
• snímkovanie ma význam na otvorených stanovištiach s dobrým
spektrálnym pozadím (sneh)
letecké
snímkovanie
• najvýhodnejšie sú farebné materiály v mierke do 1 : 5 000
• v prípade zastúpenia viacerých živočíšnych druhov je potrebné
stanoviť interpretačné kľúče
• štatisticky sa vyhodnocuje spektrálna odraznosť zveri a ostatných
multispektrálna objektov prostredia
detekcia
• vyhotovenie záznamov sa viaže na zimné obdobie (sneh = kontrast,
koncentrácia zveri na otvorených stanovištiach s južnou expozíciou)
• využíva sa termálna oblasť elektromagnetického spektra 3–14 μm
termálne
• založená je na rozlíšení diferencie medzi povrchom tela a prostredím
snímanie
• spočítanie je zložité, keď sú zvieratá v tlupách (stádach)
• detekcia nie je možná pod vegetačným krytom
• používa sa na sledovanie pohybu živočíchov (ich areálu)
• rádiotelemetrický systém sa skladá z malého vysielača umiestneného
na/v tele zvieraťa a prijímača
rádiometria
• umožňuje sledovať zver počas dlhšieho obdobia a to aj v noci (dĺžka je
stanovená životnosťou batérií)
• nevýhodou je váha vysielača, ktorá môže ovplyvniť prirodzené
správanie živočíchov a pomerne vysoké náklady

Tab. 3.11: Prvky digitálneho obrazu a ich atribútové F(i) a priestorové f(x,y,z)
charakteristiky pre hodnotenie biodiverzity lesa (HOLOPAINEN, WANG 1996)
Prvky obrazu
pixel

Charakteristiky obrazových prvkov
F(i)
f(x,y,z)
spektrálna odraznosť- hodnoty
optickej hustoty (DN) pre rôzne
poloha
zdroje/kanály a obdobia

segment resp. umelé
identifikátory
susedstva

textúra – štatisticky vyhodnotená
variabilita hodnôt DN

geometria – veľkosť, tvar,
smer

skupina segmentov

kontext – popisy susedských
vzťahov

štruktúra modelu – geometrická
štruktúra, fragmentácia
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Tab. 3.12: Hlavné komponenty lesnej biodiverzity, ich indikátory a techniky ich odvodenia
z údajov kozmických snímok (MCCORMICK, FOLVING 1996)
Komponenty
biodiverzity
zloženie
štruktúra
vývoj

Indikátory odvodené z družicových
snímok
zhodnosť, rozmiestnenie a relatívne
proporcie lesných typov
priestorové modely (hustota, veľkosť, tvar,
rozptyl) lesných typov
časové zmeny (odlesnenie, rast, fenologické
fázy) v zložení a štruktúre lesa

Techniky digitálneho
spracovania obrazu
objektovo orientovaná
klasifikácia (segmentácia)
priestorové analýzy
klasifikovaných tried
vyhodnotenie zmien
časových radov snímok

Ďalšou dôležitou zložkou lesného ekosystému je pôda. Za najvýznamnejšie
považujeme spomenúť využitie DPZ pri zisťovaní jej vlastností a výskume súvisiacom najmä
s procesom pôdnej erózie. Tu máme na mysli eróziu podmienenú zrážkovou vodou, pričom
trendy využívania DPZ v tomto smere môžeme charakterizovať nasledovne (ŠÚRI 1996):
− identifikácia a mapovanie priestorovej diferenciácie erózno-akumulačných foriem
pôdy v krajine,
− výskum vzťahov medzi pôdnymi vlastnosťami a spektrálnou odraznosťou pre
odvodenie informácie o erodovateľnosti pôd,
− zisťovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík pôdy, vegetácie a reliéfu
z údajov DTM pre hodnotenie akumulačno-eróznych procesov (predikcie,
simulácie),
− syntézou údajov v prostredí GIS modelovať akumulačno-erózne procesy
a výsledky použiť pri návrhu, realizácii a testovaní protieróznych opatrení.
Pri mapovaní erózie sa využívajú numerické i vizuálne postupy interpretácie
(klasifikácie) snímok, pričom oba postupy majú svoje výhody i nevýhody. Vizuálna
interpretácia je zaťažená subjektívnym prístupom interpretátora, naopak však umožňuje
zahrnúť do interpretácie aj také interpretačné znaky, ktoré sa pri numerickej klasifikácii
vyjadrujú len ťažko (poloha, tvar, kontext a pod.) Naopak výhodou numerickej interpretácie
je jej objektívnosť a môže sa plne využiť pri analýze tých vlastností pôdy, ktoré vplývajú na
spektrálnu odraznosť jej povrchovej vrstvy (obsah humusu, vlhkosť, mineralogické zloženie,
veľkosť pôdnych častíc a spôsob jej obrábania).
Rovnako i pre ďalšie komponenty krajiny (vegetácia, reliéf, voda) je možné z údajov
DPZ interpretovať kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky, ktoré majú priamy vplyv na
eróziu. Tieto sú potom zahrnuté do komplexných modelov hodnotenia vodnej erózie pôdy.
Hlavným predstaviteľom takýchto modelov je model USLE (Universal Soil Loss Equation).
Uvedená rovnica obsahuje faktor zrážok R, faktor erodovateľnosti pôdy K, faktor sklonu S
a dĺžky svahu L, faktor vegetačného krytu C a spôsobu obrábania pôdy P.
PILESJÖ (1992) porovnáva použitie uvedeného modelu pre rôzne úrovne hodnotenia
vodnej erózie v krajine. Pre určenie faktora C a P používa údaje Landsat MSS, TM a Spot
XS. Medzi uvedenými družicovými snímkami nebol zistený významný rozdiel v správnosti
interpretácie tried vegetačného krytu. Napriek tomu výsledné vyhodnotenie vodnej erózie na
úrovni mierok 1 : 250 000 (s použitím MSS údajov) a 1 : 50 000 (TM) prinieslo významné
rozdiely vo výsledkoch, na základe čoho autor hodnotí model ako nevhodný pre porovnávanie
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veľkosti erózie na rôznych úrovniach (pri rôznych mierkach vstupov) a odporúča kalibráciu
modelu pre konkrétne podmienky v ktorých je používaný.
3.5. ZÁVER
V predchádzajúcich kapitolách sme priniesli prehľad hlavných oblastí, materiálov
a metód využívania DPZ v lesníctve. Spomenuli sme materiály leteckého DPZ, poukázali sme
na výhody a nevýhody digitálneho záznamu, priniesli sme prehľad najdôležitejších
družicových systémov a tiež ich základnú charakteristiku. Na konkrétnych aplikáciách boli
dokumentované postupy zisťovania informácií o stave lesného ekosystému, pri ktorých boli
použité rôzne materiály a technológie.
Vzhľadom na zameranie textu a jeho obmedzený rozsah nebolo možné a ani účelom
sa jednotlivým metódam venovať detailnejšie, ale často len heslovitá charakteristika metód by
mala poskytnúť možnosť zorientovať sa v problematike a nasmerovať čitateľa v jeho ďalšom
štúdiu. Za týmto účelom sme sa snažili okrem súčasného stavu načrtnúť i perspektívu a trendy
vo vývoji zisťovania jednotlivých kvalitatívnych i kvantitatívnych charakteristík stavu lesa
prostriedkami DPZ. Ako vodítko v tomto smere by mali poslúžiť odkazy na našich
i zahraničných autorov zaoberajúcich sa výskumom problematiky DPZ a to nie len pre účely
lesníckych aplikácií, ale aj v ostatných príbuzných oblastiach.
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4. GIS V LESNÍCKOM VÝSKUME
Tomáš Hlásny
4.1. ÚVOD
Nasledovná kapitola má čitateľovi priblížiť problematiku lesníckeho výskumu
a možnosti využitia GIS v tejto oblasti. Text je zameraný na niekoľko oblastí poskytujúcich
komplexnejší pohľad na túto problematiku. Úvodná kapitola je venovaná charakteru a pozícii
lesníckeho výskumu u nás a v zahraničí, inštitucionálnemu zastrešeniu tejto oblasti, a
národným a európskym prioritám lesníckeho výskumu, tak ako boli sformulované pre ďalšie
obdobie. V druhej časti sú stručne rozpracované všeobecné prístupy k skúmaniu
priestorových systémov. Pri ich vedeckom výskume, napr. využitím nástrojov GIS, je totiž
potrebné rešpektovať určité základné princípy a pravidlá, ktoré boli sformulované už
v minulosti, a ktoré tvoria teoretické pozadie výskumných aktivít v oblastiach, v ktorých tvorí
priestorová poloha integrálnu súčasť. Najrozsiahlejšia kapitola je venovaná problematike
priestorových analýz realizovaných v prostredí GIS, ako kľúčovej oblasti vedeckého výskumu
priestorových systémov. Táto problematika svojou šírkou presahuje rámec tejto kapitoly,
preto sme sa zamerali len na dve komplexnejšie problematiky – na časo-priestorové analýzy
v GIS a na geoštatistiku, ako na dva komplexné a moderné prístupy k analýze geografických
údajov. V rámci týchto kapitol uvedieme stručné teoretické pozadie týchto konceptov a ich
praktické využitie pri riešení problémov z oblasti lesníckeho výskumu. V poslednej kapitole
uvádzame niekoľko príkladov, umožňujúcich detailnejšie pochopiť možnosti a prínos GIS
k výskumu v lesníctve. Snažili sme sa o zaujímavý výber z projektov realizovaných v tejto
oblasti, zameraných napr. na dynamické modelovanie požiarov, šírenie škodcov alebo na
problematiku globálnej zmeny klímy a jej možný dopad na lesné ekosystémy.
Uvedená štruktúra neposkytuje ani zďaleka komplexný pohľad na možnosti využitia
GIS v lesníckom výskume, a je množstvo ďalších oblastí, ktorým by sa bolo možné venovať.
Cieľom však v prvom rade bolo poskytnúť všeobecný náhľad na túto problematiku, a príp.
odkázať čitateľa na ďalšiu odbornú (v súčasnosti najmä anglickú) literatúru.
4.2. LESNÍCKY VÝSKUM U NÁS A V ZAHRANIČÍ
Lesnícky výskum u nás a vo svete zabezpečuje väčšie množstvo štátnych, súkromných
aj mimovládnych organizácií. Situácia v tejto oblasti je aj pre mnohých odborníkov značne
neprehľadná, v ďalšom texte sa ju teda pokúsime s určitým zjednodušením priblížiť.
Na európskej úrovni významnú časť koordinácie výskumných aktivít v lesníctve
zastrešuje European Forest Institute (EFI, [1]), spolu so svojimi tzv. Regional Project
Centres (RPCs). EFI je organizácia, ktorá zabezpečuje výskum lesa, lesníctva a produktov
lesa na paneurópskej úrovni a zabezpečuje šírenie výsledkov výskumu k všetkým
zainteresovaným inštitúciám. EFI zabezpečuje výskum formou štyroch výskumných
programov – Ekológia lesa a manažment, Trh s lesnými produktmi a sociálno-ekonomické
záležitosti, Politické analýzy a Lesné zdroje a informácie. EFI Project Centers (PC) tvoria
určitú sieť členov EFI a ďalších partnerských organizácií. V súčasnosti pracuje sedem PC,
ktoré sa venujú nasledovným aktivitám. Sú to:


CONFOREST – problematika konverzie nepôvodných čisto smrekových porastov
na stanovištiach, kde prirodzene dominujú listnaté lesy



EUFORIC – problematika urbánnych lesov
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IEFC – problematika multifunkčnosti lesov



INNOFORCE – problematika inovácií a podnikania



MEDFOREX – problematika hodnotenia a nástrojov pre podporu rozhodovania pre
trvaloudržateľný manažment stredozemských lesov



PHOENIX – ekológia požiarov a popožiarny manažment



PROCESS – problematika dopadu rizík na lesné zdroje v severozápadnom Rusku

Významné postavenie v tejto oblasti ďalej zaujíma mimovládna organizácia IUFRO
(International Union of Forest Research Organisations), ktorej cieľom je spájať organizácie
so zameraním na výskum lesa. V súčasnosti združuje 15 000 vedcov z takmer 700
organizácií. Podrobnejšie informácie je možné nájsť na [2].
Ďalšími významnými aktivitami v európskom priestore sú program ICP Forests
vyplývajúci z konvencie OSN o diaľkovom prenose imisií (CLRTAP), platný oficiálne do
roku 2002 a jeho nasledovník, schéma Forest Focus, ktorého koordinačným a vedeckým
centrom je Spojené výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Centre, Institute
for Environment and Sustainability, ISPRA, Taliansko). Forest Focus je schéma zameraná na
dlhodobý monitoring európskych lesných ekosystémov a na ochranu lesov proti vplyvom
znečistenia ovzdušia a požiarom. Ako doplňujúce aktivity sú vyvíjané metodiky pre
monitoring pôd, sekvestráciu uhlíka, hodnotenie biodiverzity, klimatických zmien
a ochranných účinkov lesa.
V roku 2004 Európska konfederácia drevospracujúceho priemyslu, Konfederácia
európskych vlastníkov lesov a Konfederácia európskeho papiernickeho priemyslu vytvorila
Európsku lesnícku technologickú platformu (European Forest-Based Sector Technology
Platform - FTP). Jej cieľom je definovať a implementovať smerovanie výskumu a vývoja
v jednotlivých oblastiach drevospracujúceho priemyslu [6].
Na úrovniach jednotlivých štátov leží prevážna časť aktivít z oblasti lesníckeho
výskumu na pleciach ústavov akadémie vied, rezortných výskumných ústavov, vysokých škôl
a v neposlednom rade súkromných a mimovládnych organizácií. Organizácie zastrešujúce
lesnícky výskum na Slovensku sú v prvom rade Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie
vied, Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene zriadený Ministerstvom pôdohospodárstva SR
a Technická univerzita vo Zvolene. V roku 2006 spojením viacerých organizácií činných v
oblasti lesníctva spadajúcich pod Ministerstvo pôdohospodárstva SR vznikol inštitút
s názvom Národné lesnícke centrum [3], ktoré preberá väčšinu aktivít týkajúcich sa
lesníckeho výskumu a ďalších oblastí. Ďalšie aktivity v tejto oblasti vyvíja napr. Štátna
ochrana prírody, Výskumná stanica ŠL TANAP alebo Prírodovedecká fakulta UK v
Bratislave.
Dôležitým prvkom všetkých výskumných aktivít je ich vzájomná koordinácia na
národnej aj nadnárodnej úrovni, čo je úlohou vyššie uvedených inštitúcií. Koordinácia spočíva
najmä v definovaní prioritných oblastí výskumu pre určité obdobie, ktoré odrážajú potreby
riešenia aktuálnych problémov, súčasný stav vedného odboru a prispievajú k zlepšeniu
konkurencie schopnosti domácich (európskych) výskumných tímov v celosvetovom merítku.
Ďalej stručne uvedieme prioritné oblasti, na ktoré sa lesnícky výskum na európskej aj
národnej úrovni zameriava. Paradoxne, Európska únia nemá spoločnú lesnícku politiku, ako
je to napr. v prípade poľnohospodárstva, preto prioritné oblasti lesníckeho výskumu na
európskej úrovni sformuloval Európsky výskumný inštitút nasledovným spôsobom:
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-

Vplyv environmentálnych zmien na lesníctvo

-

Obhospodarovanie lesov pod rôznymi tlakmi

-

Lesy ako obnoviteľný zdroj energie a ostatných produktov a služieb

-

Biodiverzita

-

Rozvoj vidieka a socio-ekonomické aspekty využívania lesov

-

Ekonomika multifunkčného využívania lesných externálií

-

Analýzy a modelovanie zdrojov a potrieb dreva a výrobkov z neho

-

Analýzy obchodu s drevom a výrobkami

-

Konkurencieschopnosť lesníckych podnikov

-

Hodnotenie lesníckych politík pre zabezpečenie ekonomických, sociálnych
a ekologických aspektov trvalo udržateľného hospodárenia lesov

-

Porovnávacie štúdie nástrojov lesníckej politiky v Európe

-

Správanie sa, ciele a hodnoty podstatných predstaviteľov – vlastníkov lesov,
drevospracujúceho priemyslu, štátu, mimovládnych organizácií

-

Lesnícke inštitúcie a administratíva

-

Financovanie lesníckych aktivít

-

Účasť verejnosti

-

Úloha výskumu a rozvoj kapacít pre národné lesnícke programy v krajinách
v prechodnom období

-

Informačné zdroje o možnostiach budúceho vývoja lesných zdrojov v Európe

-

Informačné služby s pridanou hodnotou pre riadiacu sféru a politikov v lesníctve
a príbuzných disciplínach

-

Trvalo udržateľné obhospodarovanie plantáží

-

Lesné externality a verejné služby v oblasti stredozemia

-

Ekologicky a ekonomicky podložené trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov
v Ruskej federácii

-

Inovácie a podnikateľstvo v lesníctve v strednej Európe

-

Výskum mestských lesov

-

Premena druhotných smrekových monokultúr

Na úrovni Slovenska vychádza zameranie výskumu v oblasti lesníctva do r. 2015 zo
základných strategických materiálov Slovenskej vlády (Programové vyhlásenie vlády
Slovenskej republiky z augusta 2006, Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do
roku 2015) a rezortu pôdohospodárstva (Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007 –
2013, Priority pôdohospodárskej vedy a výskumu do roku 2015). V poslednom z uvedených
dokumentov boli stanovené tri prioritné oblasti:
-

Efektívnejšie využívanie, ochrana, regenerácia a trvalá reprodukcia prírodných
zdrojov Slovenska pri zohľadňovaní ekologických požiadaviek;

-

Zvyšovanie konkurencieschopnosti a efektívnosti pôdohospodárskej produkcie;
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-

Monitorovanie a analýza produkčného potenciálu slovenskej krajiny z hľadiska
očakávaných zmien reálnych možností jej ekonomického využívania, sociálnych
a environmentálnych funkcií.

Ako konkrétne oblasti, týkajúce sa lesníctva je možné uviesť:
-

Výskum a vývoj moderných metód na dlhodobé sledovanie vývoja lesných
ekosystémov a spoločenstiev drevín v krajine.

-

Využívanie funkcií lesa, drevín a ich spoločenstiev v hospodárskej a sociálnej oblasti.

-

Trvalá udržateľnosť a manažment lesných ekosystémov, drevín a ich spoločenstiev
v krajine.

-

Optimalizácia štruktúry vegetácie v krajine pre zlepšenie vodoretenčnej kapacity.

Podrobnejší rozbor jednotlivých prioritných oblastí je spracovaný v materiály MP SR
(2007).
Ako je možné vidieť, lesnícky výskum má svoje priority, ktoré odrážajú stav
spoločnosti, lesníctva a príbuzných vedných odborov, ako aj aktuálne spoločenské problémy.
Na realizačnej úrovni sa sformulované priority prejavili riešením komplexných štátnych
a medzinárodných projektov zameraných na hodnotenie globálnej zmeny klímy a jej dopadu
na lesy a lesné hospodárstvo, na aktuálnu problematiku bilancovania zásob uhlíka
v nadväznosti na Kyótsky protokol, problematiku rozsiahlych odlesnení a s tým súvisiacu
degradáciu pôd a zmeny vodného režimu, a pod. Nástroje GIS v súčasnosti tvoria štandardnú
súčasť riešenia týchto projektov, na čo poukážeme v ďalšom texte.
4.3. PRÍSTUPY K VEDECKÉMU SKÚMANIU PRIESTOROVÝCH SYSTÉMOV
Cieľom vedeckého výskumu v oblasti priestorových vied (Spatial Science, čo je u nás
zatiaľ nezaužívaný, ale v anglickej literatúre s GIS a geoinformatikou často spájaný termín),
je analýza a prognózovanie časového a priestorového správania rozličných prírodných
a sociálno-ekonomických systémov. V posledných desaťročiach boli sformulované určité
štandardy vedecko-výskumnej práce, spôsob návrhu experimentov, ich vyhodnocovania,
interpretácie výsledkov a pod., ktoré je potrebné dôkladne študovať a ktorých rešpektovanie
je v súčasnom výskume dôrazne vyžadované. Jedná sa o kritériá ako exaktnosť,
porovnateľnosť a zovšeobecniteľnosť výsledkov skúmania, využívanie súčasných vedeckých
metód, vhodnosť použitého analytického aparátu, nadväznosť výskumu na už realizované
vedecko-výskumné aktivity v danej oblasti a pod.
U nás boli v lesníckom výskume niektoré z uvedených konceptov rozpracované napr.
v práci Šmelka (1998). Agentúra pre vedu a výskum (APVV [4]) vydala v roku 2004
publikáciu Správna vedecká prax, venovanú morálnym aj technickým aspektom vedeckej
práce. V zahraničnej literatúre všeobecné princípy vedeckého skúmania sformulovali napr.
Dowdy a kol. (2004) v publikácii Statistics for Research, Box (1976) v práci Science and
Statistics, príp. Zar (1999) v práci Biostatistical Analysis. Najmä posledný uvedený termín
„bioštatistika“ nadobudol pri štúdiu priestorových prírodných systémov mimoriadny význam.
V našich podmienkach sú k dispozícii najmä české práce Lepš (1996) a Lepš a Šmilauer
(2000). Detailný prehľad využitia štatistických metód vo výskume so zameraním na
mnohorozmernú analýzu údajov spracoval Meloun a kol. (2005).
Väčšina uvedených sa týkala predovšetkým analýz údajov, v ktorých priestorový
rozmer nie je implicitne definovaný a netvorí ich súčasť. Akonáhle sa však geografická
poloha stáva súčasťou návrhov experimentov, analýz, modelovania a interpretácií výsledkov,
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je potrebné tieto koncepty rozšíriť. Týmto smerom štandardné štatistické postupy rozvinula
napr. priestorová štatistika (Ripley 1981).
Začiatok vývoja techník priestorovej štatistiky je datovaný do 70. rokov minulého
storočia, najväčší rozvoj však zaznamenala v posledných 10-15 rokoch. Priestorová štatistika
umožňuje identifikovať priestorové vzory, trendy a vzťahy medzi rôznymi priestorovými
systémami. Predstavuje súbor štatistických metód zahŕňajúcich najmä analýzu plošných
a bodových procesov a geoštatistiku (Matheron 1971, Wackernagel 2003, Isaaks a Srivastava
1998 a ďalší), avšak aj ďalšie analytické techniky. V prípade, že majú byť metódy GIS
plnohodnotne využívané vo výskume, musia umožňovať využívanie všetkých (konvenčných)
princípov vedeckého skúmania, ako sú návrhy experimentov, štatistická inferencia,
využívanie mnohorozmerných štatistických metód, integráciu teórie chýb do priestorových
analýz a pod.
Vedecký výskum akéhokoľvek priestorového systému môže byť realizovaný na
viacerých úrovniach. Na najjednoduchšej úrovni sa zameriavame na štúdium jeho
fyziognomických vlastností. Jedná sa o analýzu a kvantifikáciu parametrov, ktoré sú
mnohokrát voľným okom viditeľné a merateľné, či už priamo, zo záznamov DPZ, alebo z
mapových údajov. V prípade lesných porastov sa môže jednať o hodnotenie výškovej
štruktúry, etážovitosti, usporiadania objektov (jednotlivých stromov, skupiniek) v priestore
(skupinkovité, náhodné, systematické a pod.), v prípade že lesy tvoria určitú mozaiku
v krajine hodnotíme mieru jej konektivity, heterogenity, fragmentácie a pod. Z týchto
charakteristík usudzujeme na genézu študovaného systému, jeho funkcie a ďalšie
charakteristiky. Do tejto oblasti ďalej spadá napr. hodnotenie tzv. priestorovej závislosti
študovaného javu, kde sa zameriavame na hodnotenia vzťahov medzi údajmi (zdravotným
stavom porastu, teplotou, pH pôdy) oddelenými v priestore rozličnými vzdialenosťami. Pre
niektoré javy je typické, že podobné javy sa v priestore vyskytujú pokope, iné naopak.
Uvedené skutočnosti sú exaktne kvantifikovateľné pomocou rozličných indexov, ktoré často
tvoria súčasť GIS, príp. ich je možné viac či menej jednoducho naprogramovať. Špecifickými
softvérmi pre tento typ analýz sú napr. FRAGSTATS, GSTATS, CrimeStats, modul
PATTERN v systéme IDRISI a pod.
Ďalšou oblasťou je štúdium funkcií systému, čo je mimoriadne komplexná a náročná
problematika vyžadujúca vyšší stupeň znalosti v danom odbore. Akýkoľvek priestorový
systém totiž plní väčší počet funkcií, ktoré sa navzájom prekrývajú a dopĺňajú. Ich štúdium je
v prevážnej miere založené na hodnotení interakcií systému s okolím, s jeho subsystémami
a prvkami, na základe čoho sme schopní kvantifikovať väzby a funkcie, ktoré systém plní.
Všeobecné princípy tohto prístupu sa odvíjajú od systémovej teórie (Bertalanffy 1968).
Príkladom je hodnotenie ekostabilizačných, bioklimatických, ochranných, hospodárskych, ale
aj estetických alebo psychohygienických funkcií lesných porastov. Štúdium fyziognomických
a funkčných vlastností sa samozrejme výrazne prelína a nie je možné ich oddeľovať – tvar
a priestorové usporiadanie prvkov výrazne ovplyvňuje a podmieňuje funkcie celého systému.
Tieto analýzy vo všeobecnosti vyžadujú náročnejšie technické vybavenie umožňujúce
dlhodobé meranie tokov hmoty a energie medzi prvkami systému a jednotlivými
subsystémami, ako aj ich interakcie s okolím.
Treťou etapou výskumu priestorových systémov je štúdium ich časovej dynamiky –
čiže hodnotenie, akým spôsobom sa štruktúra a funkcie menia v čase. Túto problematiku je
možné rozdeliť na dve základné časti – na všeobecný opis časového správania študovaného
systému a realizáciu predikcií. V lesníckom výskume je táto problematika mimoriadne
dôležitá, vzhľadom na to že množstvo študovaných javov (zdravotný stav porastov, populačná
dynamika škodcov a pod.) má výraznú časovú dynamiku, ktorú je potrebné dôkladne poznať.
Pri analýze týchto javov sa zameriavame najmä na identifikáciu trendu v časovom správaní,
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odhalenie periodicity na rozličných hierarchických úrovniach (ročné, mesačné, dlhodobejšie
cykly), vyhodnotenie miery náhodných fluktuácií časovej série, určenie miery spojitosti
(autokorelácie), identifikáciu prípadných diskontinuít a pod. V prípade realizácie predikcií
využívame poznatky o charaktere časovej série a na predikciu využívame niektorú z množstva
techník zdokumentovaných v literatúre venovanej analýzam časových radov. Uvedené
koncepty samozrejme nie sú obmedzené len na spracovanie numericky vyjadrených časových
sérií, ale aj spracovanie priestorových údajov v prostredí GIS. V tejto oblasti sa v posledných
rokoch vyprofilovala oblasť TimeGis (TGIS), venovaná všeobecným princípom integrácie
časového rozmeru do priestorových analýz a sformulovaniu špecifickej terminológie. Tejto
problematike sa budeme bližšie venovať v ďalšom texte.
Ďalšou, pre štúdium prírodných systémov mimoriadne významnou oblasťou, je
problematika priestorových škál (mierok, dimenzií). Jedná sa o jeden z najdiskutovanejších
konceptov, ktorému je v odbornej literatúre venovaná značná pozornosť. Priestorová štruktúra
a funkcie sa totiž menia v závislosti od škály, v akej sú pozorované (sú tzv. scale dependent) –
v prípade lesných ekosystémov môžeme hovoriť o škále stromu, skupiny stromov, porastu,
rozsiahlejších vegetačných formácií. Obdobne, pri hodnotení reliéfu hovoríme o jeho
zakrivení na rôznych hierarchických úrovniach – drobné formy na úrovni desiatok metrov sa
spájajú do stráni, údolných systémov, orografických celkov. Tento jav je charakteristický pre
všetky priestorové systémy. Zdanlivo náhodné usporiadanie objektov študované na úrovni
desiatok, príp. stoviek metrov môže vykazovať v menšej mierke výraznú priestorovú
štruktúru podmienenú podmienkami prostredia (výškové, vlhkostné gradienty a pod.).
Napríklad najvýraznejší teplotný gradient na Zemi prebieha od rovníka k pólom, avšak na
úrovni orografických celkov môže byť jeho smer úplne odlišný. Cieľom týchto analýz je
určenie škál, v ktorých dochádza k zmene priestorovej štruktúry a na ňu viazaných procesov.
Štúdiu týchto zákonitostí sa venuje priestorová štatistika, o ktorej sa zmienime v ďalších
kapitolách. Koncept škál sa týka aj časovej dynamiky prírodných systémov – časové trendy
študované na úrovni mesiacov a rokov sa môžu javiť ako náhodné fluktuácie, prípadne súčasť
desať alebo storočných periód.
Štúdium štruktúry a funkcií priestorových systémov prináša základné pochopenie ich
správania, čo umožňuje prejsť k ďalšiemu kroku ich vedeckého skúmania – k modelovaniu
a simuláciám. V prípade modelovania tvoríme zjednodušené napodobeniny (abstrakcie)
reálnych systémov a analyzujeme ich správanie na tejto úrovni. Výhodou tohto prístupu je
možnosť analyzovať mimoriadne komplexné systémy, makro alebo mikrosystémy, systémy
s mimoriadne dlhou dobou odozvy, alebo dokonca nereálne systémy. Teoretické pozadie
modelovania (popri množstve ďalších oblastí) tvorí Systémová teória sformulovaná v roku
1940 a následne akceptovaná množstvom vedných odborov, pričom geoinformatika nie je
výnimkou. Systémová teória sa zaoberá princípmi, ktoré sú spoločné pre všetky komplexné
entity a modely použité pre ich popis. Pochopenie týchto pravidiel tvorí východisko pre
množstvo čiastkových prístupov k časovo-priestorovému modelovaniu a simuláciám.
V prípade simulácií s modelmi experimentujeme – meníme ich vstupné parametre,
vnútornú štruktúru, väzby a pod. Počítačová simulácia využíva skutočnosť, že počítače
umožňujú nahradiť široké spektrum fyzických abstrakcií (modelov) ich digitálnymi
ekvivalentmi a tým vytvárajú virtuálny svet, v rámci ktorého sú tieto abstrakcie spracovávané
a analyzované. Týmto spôsobom sa modelovanie a simulácie stali súčasťou riešenia
problémov v priestore využitím geografických informačných systémov.
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4.4. VYBRANÉ KAPITOLY Z PRIESTOROVÝCH ANALÝZ
Priestorové analýzy tvoria základnú časť skúmania priestorových systémov. Sú často
vyvrcholením pracného a zdĺhavého zhromažďovania, prípravy a predspracovania údajov,
a prinášajú nové poznatky. Ich využitie v lesníckom výskume priblížime pomocou
niekoľkých komplexnejších analytických postupov. Teoretické časti budú dopĺňané príkladmi
z praktického riešenia rozličných projektov. Nasledovné kapitoly predpokladajú základné
znalosti terminológie geoinformatiky, štatistiky a základných algoritmov používaných pri
analýzach geoúdajov.
K priestorovým analýzam je možné pristupovať na viacerých úrovniach – v prvom
rade prídeme do kontaktu so základnými postupmi, s ktorými sa stretávajú študenti na
úvodných prednáškach GIS – s klasifikáciou, analytickým prekrývaním, vzdialenostnými
analýzami, priestorovou interpoláciou, analýzami terénu a pod. Uvedené procedúry je možné
často realizovať priamo funkciami, ktoré ponúkajú jednotlivé softvéry, bez toho aby sa
užívateľ hlbšie zamýšľal nad pozadím vykonávaných operácií.
Poznámka: Tento koncept sa týka najmä jednoduchších operácií, v prípade
komplexnejších postupov bol odbornou komunitou viackrát kritizovaný. Napr. v prípade
geoštatistických analýz realizovaných v starší verziách ArcInfo, sa hovorilo o akomsi “magic
button“, zázračnom tlačítku, ktoré urobilo všetko namiesto užívateľa, bez toho aby mal
užívateľ akékoľvek vedomosti o vykonávaných operáciách. Tento prístup však spôsobuje
značné problémy pri intepretácii výsledkov v kontexte
Pri „vedeckejšom“ prístupe k tejto problematike narazíme na širokú teoretickú oblasť
nachádzajúcu sa v ich pozadí – kategórie vymedzené niektorou klasifikačnou schémou
nemusia mať ostré hranice, metódami analýzy variancie je možné potvrdiť korektnosť
vymedzených kategórií, mnohorozmernými metódami je možné realizovať klasifikáciu na
základe viacerých kritérií (tzv. polytétickú klasifikáciu), pri prekrývaní kategórií s neostrými
hranicami nie je možné využívať jednoduchú dvojhodnotovú logiku, ale je potrebné študovať
princípy n-hodnotovej logiky, pri využívaní vzdialenostných operátorov narazíme na
existencie rozličných vzdialenostných konceptov alebo na fraktálnu dimenziu geoobjektov,
akonáhle sa hlbšie začneme venovať priestorovej interpolácii narazíme na komplikovanú
oblasť geoštatistiky a pod. Využitie týchto komplexnejších prístupov k základným
priestorovým vedie k dôkladnejšiemu poznaniu skúmaných systémov a umožňuje efektívnu
tvorbu a analýzu modelov, tak ako boli popísané vyššie.
Na ďalšej úrovni sa stretneme s komplexnejšími postupmi, ktoré pri riešení úloh
rozličným spôsobom spájajú uvedené základné analytické postupy – patria sem napríklad
nástroje pre modelovanie eróznych procesov, nástroje pre optimalizáciu využívania územia
konfrontáciou väčšieho množstva podkladových vrstiev, komplexné nástroje pre analýzy
časopriestorových sérií, modelovanie hydrologických procesov alebo šírenia požiarov.
Rozdiel oproti prvej skupine je v tom, že základné postupy sú spájané a nadväzujú na seba
podľa určitých dopredu pripravených schém a algoritmov, ktoré taktiež vyžadujú dôkladné
štúdium. Patria sem taktiež nástroje, v prípade ktorých je využívaný komplexný analytický
aparát vybudovaný v iných vedných odboroch a pre ktoré GIS poskytuje prevážne
vizualizačné nástroje, nástroje pre správu bázy údajov, a ktoré využívajú údajové štruktúry
GIS pre ukladanie geoúdajov v niektorej z ich digitálnych reprezentácií. Sú to napr.
mnohorozmerné štatistické metódy využívané pri hľadaní vzťahov v množstve geoúdajov
a ich klasifikácii na základe série kritérií, nástroje geoštatistiky a priestorovej štatistiky,
modelovanie priestorových javov a procesov a predpovedanie ich správania využitím
rozličných pravdepodobnostných mechanizmov atď.
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Poskytnúť čitateľovi v rámci tak široko koncipovaného materiálu ako sú tieto učebné
materiály komplexné informácie o priestorových analýzach v GIS nie je možné, preto sme
vybrali dve oblasti, ktoré považujeme za zaujímavé (a do určitej miery reprezentatívne),
a najmä umožňujúce pochopiť možnosti využitia GIS vo vedeckom výskume. Podrobnejší
rozbor problematiky priestorových analýz je spracovaný napr. v prácach Hlásny (2007),
Fortin a Dale (2007) a i. V ďalšom texte sa budeme venovať:
-

Časopriestorovým analýzam v GIS, kde opíšeme niektoré koncepty ukladania a analýz
časopriestorových údajov v prostredí GIS, poskytneme čitateľovi všeobecný náhľad
na problematiku analýz časových radov, štruktúru numericky aj priestorovo vyjadrenej
časovej série, možnosti realizácie predikcií a pod.

-

Geoštatistike, ktorú predstavíme ako vednú disciplínu venovanú špecifickým
oblastiam analýz a modelovania, v posledných rokoch neoddeliteľne spojenú
s technológiou GIS

4.4.1.1. Časopriestorové analýzy v GIS
Ako bolo uvedené v úvodných kapitolách, štúdium časovej dynamiky priestorových
systémov tvorí jednu zo základných oblastí ich výskumu. V súčasnosti sa s týmito metódami
stretávame v prvom rade pri spracovaní numerických časových sérií (vývoj defoliácie na
výskumných plochách, hrúbkové prírastky, dynamika populácií podkôrneho hmyzu a pod.).
Z hľadiska dôkladného poznania skúmaných javov sa však stáva nevyhnutnosťou rozšírenie
týchto postupov do priestorovej dimenzie. V geoinformatike sa v tejto oblasti vyprofilovali už
spomenuté oblasti časového GIS (TimeGIS, TGIS, RealTimeGIS a pod.), v rámci ktorých
bola rozpracovaná terminológia a filozofia tohto prístupu, a boli navrhnuté niektoré
konceptuálne štruktúry na ukladanie časopriestorových údajov. V lesníckom výskume sa s
touto problematikou môžeme stretnúť napr. pri analýzach údajov zhromaždených v rámci
rozsiahlejších území vo väčšom počte monitorovacích cyklov, sledovaní pohybu poľovnej
zvery, hodnotení časového vývoja produkčných charakteristík lesa a pod. V praxi je však táto
oblasť značne obmedzená a s komplexnými analýzami údajov, v ktorých vystupuje časový
aspekt na úrovni priestorového, sa zatiaľ stretávame len okrajovo.
Vzhľadom na mnohé paralely medzi analýzou časových a časopriestorových sérií, najprv
vysvetlíme niektoré princípy a terminológiu týkajúcu sa klasických postupov pre analýzu
časových sérií a následne tieto koncepty rozšírime do časopriestorovej dimenzie.
4.4.1.2. Časové a časopriestorové série
Časový rad vyjadruje chronologicky usporiadanú sekvenciu údajov a stavoch určitého
javu. Každý časový rad pozostáva z viacerých zložiek. Sú to trendová zložka, zložka
reziduálov – náhodných odchýlok od trendu, môže obsahovať jednu, alebo viac cyklických,
alebo periodických zložiek a v zmysle niektorých autorov sezónnu zložku (inak sezónna môže
byť súčasťou periodických zložiek). Podľa iných autorov (napr. Sahu 2003) je štruktúru
časovej série potrebné vnímať komplexnejšie, a táto pozostáva z trendu, sezónnych
komponentov, náhlych zmien, náhodných chýb a tzv. odľahlých hodnôt. V ďalšom texte sa
budeme opierať len o prvý uvedený prístup.
Na základe spôsobu, akým je možné časový rad rozložiť, resp. zložiť z uvedených
zložiek, hovoríme o aditívnych a multiplikatívnych modeloch časových radov. V prípade
aditívnych modelov je sezónna zložka k trendovej jednoducho pripočítavaná. Príkladom je
nárast objemu ťažby v letných mesiacoch o n metrov kubických, oproti dlhodobému trendu.
Celková časová séria je teda tvorená súčtom trendovej a periodickej zložky. V prípade
multiplikatívnych radov je postup odlišný. Predpokladáme, že v letných mesiacoch je
zaznamenané zvýšenie objemu ťažby o 40%, čiže hodnotu marcovej ťažby násobíme
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konštantou 1,4. Výhodou tohto postupu je, že zvýšenie závisí od aktuálneho stavu. Aditívny
prístup môže v prípade výraznejších zmien dlhodobých priemerov podávať nekorektné
výstupy.
Štruktúra numerickej časovej série je teda zrejmá – jedná sa o rad chronologicky
usporiadaných hodnôt, ktorý je možné rozložiť na niekoľko komponentov. V prípade
časopriestorovej série je situácia komplikovanejšia – každá poloha, resp. homogénny areál
v priestore, vyjadruje samostatný časový rad. Na ukladanie tohto typu údajov bolo
vypracovaných niekoľko konceptuálnych štruktúr.
Za najjednoduchšiu štruktúru je možné označiť tzv. snapshot model, ktorý pozostáva
zo série časovo (kvázi) homogénnych časopriestorových vrstiev (Obr. 4.1). Aj napriek
mnohým nevýhodám, ako je časová stacionárnosť jednotlivých vrstiev, rovnaký prístup
k objektom s rozličnou časovou stabilitou v rámci jednej vrstvy a náročná manipulácia
s väčším množstvom, mnohokrát objemných súborov, patrí tento model medzi v praxi
rozšírené, najmä pre svoju štrukturálnu jednoduchosť. Nad časovo-priestorovými údajmi
ukladanými využitím tejto štruktúry je možné jednoduchým spôsobom vykonávať väčšinu
postupov pre klasickú analýzu časových radov. Príkladom je uloženie väčšieho počtu
satelitných záznamov z rozličných časových období (Obr. 4.1). Takto organizované údaje
môžu byť efektívne využité napr. na detekciu zmien využitia územia využitím rozličných
algoritmov.

Obr. 4.1: Snapshot model a jeho využitie pre uloženie série satelitných záznamov
z viacerých časových období.

Obr. 4.2: TMS model. Formou binárneho atribútu sú jednou vrstvou
vyjadrené 4 časové úseky vývoja daného javu.
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Iným typom konceptuálneho modelu je tzv. Temporal Map Set – TMS, v rámci
ktorého má každá bunka priradený binárny atribút, vyjadrujúci jej stav počas určitej udalosti
(Obr. 4.2). Tento typ modelu má isté nevýhody, ako napr. neschopnosť reagovať na zmeny
v priestorovej organizácií geoobjektov v čase. Naopak, umožňuje vyjadriť formou jednej
vrstvy viacero časových úsekov, čo je prínosom napr. z hľadiska tvorby tlačových výstupov.
Spatio-TemporalObjectModel (ST-ObjectModel) reprezentuje reálny svet ako
množinu diskrétnych objektov, tzv. časovo-priestorových atómov (Obr. 4.3). Táto štruktúra je
dosiahnutá umiestnením tretej, časovej osi kolmej na osi x a y. Časovo-priestorové atómy sú
z hľadiska času aj priestoru homogénne jednotky, ktoré svojou štruktúrou a charakterom
odrážajú zmeny v obidvoch dimenziách. Obmedzenie tohoto modelu, obdobne ako pri
snapshot modeli je v tom, že jeho štruktúra je diskrétna a nedokáže odrážať kontinuálne
zmeny priestoru v čase.

Obr. 4.3: ST-ObjectModel, upravené podľa Worboysa (1992).
Stretávame sa aj s ďalšími typmi štruktúr pre ukladanie časopriestorových údajov,
ktorým sa v tejto kapitole nebudeme venovať. Podrobnejšie informácie je možné nájsť napr.
v prácach Hlásny (2007), Yuan (1997), Worboys (1992) a i.
4.4.1.3. Analýza časových a časopriestorových sérií
Analýza časových sérií vyjadrených či už priestorovými alebo nepriestorovými
údajmi, sleduje dva hlavné ciele - určenie charakteru časového, alebo časopriestorového javu
na základe určitého súboru pozorovaní a predikciu hodnôt v ďalších časových úsekoch.
Týmto krokom môže predchádzať využitie rozličných techník predspracovanie časovej série.
Na opis a analýzu časovej série sa používajú všeobecné opisné charakteristiky, ako
napr. diferencie (rozdiely medzi nasledujúcimi hodnotami časového radu a rozdiely týchto
rozdielov), intenzita zrýchlenia časového radu (priemer diferencií), autokorelácia vyjadrujúca
stupeň spojitosti časovej série a pod. Táto problematika je v prípade časopriestorových údajov
výrazne komplexnejšia, ako v prípade numerických časových sérií a bude naznačená nižšie.
Ďalšími krokmi je rozloženie časového radu na vyššie uvedené zložky a ich analýza
a prípadné predikcie. Predikcie môžu byť realizované v obidvoch smeroch časovej osi,
v závislosti od čoho hovoríme o prediktívnom a retrospektívnom modelovaní.
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Určité zhrnutie podstatných častí analýz časovej série sformulovali Legendre a
Legendre (1998) do šiestich nasledovných krokov:


extrahovanie a analýza deterministického komponentu časovej série – trendu,



identifikácia charakteristických periód,



realizácia spektrálnych analýz a vyhodnotenie
komplexnej charakteristiky celej série,



analýza možnej diskontinuity časovej série,



využitie rozličných metód regresnej a korelačnej analýzy pre odhalenie niektorých
charakteristík správania časovej série (využitie korelogramov, periodogramov,
cross-korelogramov a pod.),



realizácia predikcií.

variančného

spektra,

ako

Na ilustráciu prvej oblasti analýz časových radov, uvádzame jednoduchú a názornú
metódu pre rozklad časového radu na jeho zložky – trendovú, cyklickú, a náhodnú. Ako
príklad použijeme časový rad uvedený v prvom a druhom stĺpci v Tab. 4.1. Originálna časová
séria má multiplikatívny charakter a je teda vyjadrená ako súčin trendovej (T), cyklickej (C)
a náhodnej (N) zložky. Rozklad na tieto zložky pozostáva z nasledovných krokov.
V prvom kroku filtráciou originálnej série metódou pohyblivého priemeru odstránime
náhodnú zložku (Obr. 4.4). Metóda pohyblivého priemeru je založená na určovaní priemernej
hodnoty určitého počtu údajov originálnej série (napr. hodnôt vzťahujúcich sa k dátumom
1-7), pričom priemer týchto hodnôt je dosadený namiesto strednej hodnoty, čiže k dátumu č.
4. V ďalšom kroku sa určí priemer za hodnoty 2-8, ktorý sa dosadí k dátumu č. 5, atď. Tento
krok sa prejaví v akomsi „vyhladení“ priebehu časovej série. Týmto bola z originálnej série
TxCxN odstránená náhodná zložka N. Rozdiel medzi originálnou a týmto spôsobom
upravenou sériou je uvedený na Obr. 4.4a. Ďalšie kroky predpokladajú multiplikatívny
charakter časovej série. Delením originálnej série TxCxN pomocou TxC, osamostatníme
náhodnú zložku N (Obr. 4.4c). Trend T určíme ako regresnú funkciu preloženú hodnotami
originálnej série. Na záver, delením stĺpca 3 (TxC) trendom T, osamostatníme cyklickú
zložku (Obr. 4.4b).
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y = 45.005 - 0.3289x

a)

b)

c)
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Obr. 4.4: Na obrázku a) je možné
vidieť priebeh originálnej časovej série
(svetlejšia línia s prázdnymi kruhmi),
priebeh
originálnej
série
bez
náhodného komponentu odstráneného
metódou
pohyblivého
priemeru
(tmavšia
línia
s trojuholníkmi)
a trendovú zložku určenú ako funkciu
priamky
preloženú
hodnotami
originálnej série. Na druhom obrázku
b) je extrahovaná cyklická a na
obrázku c) náhodná zložka.
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Tab. 4.1: Rozklad časového radu na zložky – TxCxN – originálna séria, T- trendová zložka,
C – cyklická zložka, N - náhodná zložka.
1

2

3

4

5

6

Dátum

TxCxN

TxC

N

T

C

1

33

2

36

3

39

39

4

42

42.8

5

45

46

0.964791

43.12965

1.066552

6

52

48.4

1.062023

42.83158

1.130007

7

52

50.2

1.021739

42.53351

1.180246

8

51

51.6

0.966255

42.23544

1.221723

9

51

51.4

0.965342

41.93737

1.225637

10

52

50.8

0.971175

41.6393

1.220001

11

51

46.4

1.088505

41.34123

1.122366

12

49

42

1.189366

41.04316

1.023313

13

29

37.8

0.790972

40.74509

0.927719

14

29

34.2

0.898036

40.44702

0.845551

15

31

32

1.053346

40.14895

0.797032

16

33

34

0.997933

39.85088

0.853181

17

38

36.4

1.031382

39.55281

0.920289

18

39

37.8

1.021166

39.25474

0.962941

19

41

39.2

1.030209

38.95667

1.006246

20

38

39.6

0.947616

38.6586

1.024352

21

40

40.2

0.968539

38.36053

1.047952

22

40

38.8

1.022638

38.06246

1.019377

23

42

38

1.090152

37.76439

1.006239

24

34

35.8

0.957683

37.46632

0.955525

25

34

34.4

1.006562

37.16825

0.925521

26

29

32.8

0.921267

36.87018

0.889608

27

33

33.6

0.998878

36.57211

0.918733

28

34

34.2

1.005343

36.27404

0.942823

29

38

35.6

1.058146

35.97597

0.989549

30

37

36.4

0.999736

35.6779

1.020239

31

36

36.6

0.96737

35.37983

1.034488

32

37

36.2

1.018736

35.08176

1.031875

33

35

35.2

1.01562

34.78369

1.011969

34

36

36

0.995494

34.48562

1.043913

35

32

35.75

0.894985

34.18755

1.045702

y=45.005-0.3289x
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Realizácia predikcií je zrejme najvýznamnejšia oblasť analýz časových radov.
Predikcie v zásade slúžia pre zníženie rizika prijímaných rozhodnutí, odvodením informácií
o ďalšom vývoji rozličných javov. Na predikcie je v literatúre zdokumentované väčšie
množstvo postupov. Patrí sem využitie rozličných funkcií, ktorými prekladáme zaznamenaný
časový úsek a sledujeme jeho budúci vývoj, štatistické metódy ARMA, ARIMA, SARIMA,
mimoriadne výkonné sú predikcie využitím neurónových sietí a pod. Rozbor týchto metód je
relatívne komplikovaný, preto sa mu v rámci týchto textov nebudeme venovať. Pre ilustráciu
týchto metód uvedieme len jednoduchý postup predikcie údajov v tabuľke 4.1. Predikcia
a pomocné výpočty sú uvedené v tabuľke 4.2.
Pri predikcii časovej série uvedenej v tabuľke 4.1 opäť využijeme jej multiplikatívny
charakter. V prvom kroku doplníme stĺpec poradových čísel jednotlivých záznamov napr. po
dátum 59. V ďalšom kroku vykonáme tzv. „prvú aproximáciu“ predikcie využitím trendovej
funkcie, ktorú sme použili pre vyjadrenie trendového komponentu časovej série. Dosadením
poradových čísel 36-59 do tejto funkcie získame predpoveď správania trendového
komponentu (Obr. 4.5, Tab. 4.2). V ďalších dvoch krokoch k trendovému komponentu
pridáme cyklický a náhodný komponent. Vzhľadom na to, že sa jedná o multiplikatívny
časový rad, tieto zložky budú syntetizované operáciou násobenia. Aby sme mohli vykonať
tento krok, je potrebné odvodiť tzv. korekčné faktory (adjustment factors). Ak predpokladáme
periódu napr. 10 časových úsekov (mesiacov, dní, rokov), rozložíme cyklický a náhodný
komponent časového radu, do stĺpcov po 10 záznamov a ich priemerná hodnota vyjadruje
uvedený korekčný faktor. Inou možnosťou je použiť priamo posledných 10 pozorovaní
(v tabuľke 4.2 stĺpce Kor. faktor C a Kor. faktor N). V ďalšom kroku teda násobíme trendovú
predpoveď cyklickým korekčným faktorom a následne náhodným korekčným faktorom, čím
sme vytvorili predpoveď obsahujúcu informácie o trendovom, cyklickom aj náhodnom
správaní pozorovaných údajov. Výsledok tohto postupu je uvedený v Tab. 4.2 a na Obr. 4.5.

y = 45.005 - 0.3289x

Obr. 4.5: Modrá časť časovej série vyjadruje merané údaje (TxCxN) a príslušný
trendový komponent, červenou je vyznačený predikovaný trendový komponent (T), zelenou
trendový komponent upravený cyklickým korekčným koeficientom a (TxC) a fialovou TxC
upravené náhodným korekčným koeficientom (TxCxN).
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Tab. 4.2: Časť meraných údajov (Por. č. 24-35) a predikcia (Por. č. 36-59). Zvýraznené sú
údaje použité ako cyklický a náhodný korekčný koeficient.
Por.č. TxC.N

TxC

N

T

C

Kor. faktor C Kor. faktor N

24

34

35.8

0.949721 37.1114 0.964663

25

34

34.4

0.988372 36.7825 0.935227

26

29

32.8

0.884146 36.4536 0.899774

27

33

33.6

0.982143 36.1247 0.930112

28

34

34.2

0.994152 35.7958 0.955419

29

38

35.6

1.067416 35.4669 1.003753

30

37

36.4

1.016484 35.138

31

36

36.6

0.983607 34.8091 1.051449

32

37

36.2

1.022099 34.4802 1.049878

33

35

35.2

0.994318 34.1513 1.030707

34

36

36

1

35

32

35.75

0.895105 33.4935 1.067371

36

30.65578 31.01644

33.1646

0.935227

0.988372

37

26.12185 29.54471

32.8357

0.899774

0.884146

38

29.69504 30.23495

32.5068

0.930112

0.982143

39

30.5636

30.74339

32.1779

0.955419

0.994152

40

34.1237

31.96852

31.849

1.003753

1.067416

41

33.19038 32.65216

31.5201

1.035916

1.016484

42

32.25832 32.79596

31.1912

1.051449

0.983607

43

33.11771 32.40165

30.8623

1.049878

1.022099

44

31.29219 31.471

30.5334

1.030707

0.994318

45

32.14917 32.14917

30.2045

1.064383

1

46

31.51756 31.88836

29.8756

1.067371

0.988372

47

24.43151 27.63288

29.5467

0.935227

0.884146

48

25.81996 26.28942

29.2178

0.899774

0.982143

49

26.71277 26.8699

28.8889

0.930112

0.994152

50

29.12633 27.28678

28.56

0.955419

1.067416

51

28.80414 28.33705

28.2311

1.003753

1.016484

52

28.43048 28.90432

27.9022

1.035916

0.983607

53

29.63263 28.99192

27.5733

1.051449

1.022099

54

28.44077 28.60329

27.2444

1.049878

0.994318

55

27.74201 27.74201

26.9155

1.030707

1

56

27.96928 28.29833

26.5866

1.064383

0.988372

57

24.77972 28.02671

26.2577

1.067371

0.884146

58

23.8163

24.24932

25.9288

0.935227

0.982143

59

22.89942 23.03412

25.5999

0.899774

0.994152

1.035916

33.8224 1.064383
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4.4.1.4. Základné charakteristiky časopriestorovej série
V predchádzajúcom texte sme rozobrali štruktúru numericky vyjadrenej časovej série,
jednoduchý prístup k jej rozloženiu na zložky a predikciu. Ďalej tento koncept rozšírime do
časopriestorovej dimenzie. V prípade časopriestorových sérií nahrádzame individuálne
hodnoty časovej série priestorovými modelmi v niektorej z ich digitálnych reprezentácií
(raster, vektor …). Obdobne ako v prípade numerických časových sérií, zameriavame sa na
všeobecný opis správania časového radu, jeho rozloženie na zložky a na realizáciu predikcií.
Vybrané postupy budú demonštrované na údajoch v rastrovej štruktúre, organizovanej formou
snapshot modelu.
Popisné charakteristiky časovej série slúžia pre jej všeobecnú charakteristiku, pred
realizáciou komplexnejších postupov. Ich samotná interpretácia prináša zaujímavý pohľad na
štruktúru študovanej séie a môže byť nápomocná pri analýzach jej genézy. Táto problematika
je relatívne zrejmá, preto pre ilustráciu uvádzame len výpočet prvých a druhých diferencií a
priemerného koeficientu zrýchlenia, ako súhrnnej charakteristiky dynamiky časovej série
(Obr. 4.6). Ďalšie charakteristiky – priemerná hodnota, minimum, maximum a i. – môžu byť
vypočítané obdobne.

Obr. 4.6: Odvodenie základných deskriptívnych charakteristík časopriestorovej série
lokálnymi operáciami mapovej algebry.
Rozklad časopriestorovej série na zložky je komplikovanejší ako v prípade numericky
vyjadrenej časovej série. V prípade javov, ktoré sa vyvíjajú homogénne v rámci celého
študovaného územia, je možné skonštruovať z pozorovaní na vybranom počte lokalít jednu
vhodnú funkciu, vyjadrujúcu časový trend celej časopriestorovej série a túto využiť aj pri
predikcii. Iné riešenie je stratifikovať územie na časovo homogénne oblasti a trendovú
funkciu skonštruovať pre každú oblasť samostatne. Dôjde tu však k diskretizácii prirodzene
spojitých javov. V prípade extrémneho „zjemnenia“ tohto prístupu je možné túto funkciu
skonštruovať pre každý pixel (alebo inú priestorovú jednotku) zvlášť a trend vyjadriť ako
novú rastrovú vrstvu nesúcu napríklad hodnoty regresných koeficientov týchto funkcií. Tieto
prístupy majú množstvo modifikácií, a je na užívateľovi, aby vybral variant vhodný pre
riešenú problematiku.
Jednoduché riešenie ponúka metóda trendového povrchu (Trend Surface Analysis).
Spočíva v preložení empiricky získaného bodového poľa určitou funkciou, ktorá optimálne
aproximuje jeho priebeh (Obr. 4.7). Pri analýze časových radov sa môže jednať o bodové pole
vyjadrujúce všetky merané údaje vo viacerých časových úsekoch. Trend časopriestorovej
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série je možné vyjadriť napr. preložením vhodnej trendovej funkcie hodnotami priemerného
koeficientu zrýchlenia, ktorý odvodíme ako priemer druhých diferencií pozorovaných hodnôt.
Príklad tohto postupu je uvedený na Obr. 4.8 a 4.9. Pri použití tejto metódy predpokladáme
aditívny, nie multiplikatívny charakter časového radu. Trendová funkcia (T), resp. vyrovnané
hodnoty, sú teda od originálnej časovej série jednoducho odpočítané, čím získame vrstvu
rezíduí, čiže náhodnú zložku (N). V prípade korektne určenej trendovej funkcie majú mať
rezíduá normálne rozdelenie s nulovou strednou hodnotou.

Obr. 4.7: Priemerné diferencie údajov
meraných na 37 lokalitách v priestore v 3
časových úsekoch vynesené do jedného
grafu a lineárny a kvadratický trend.

Efektívnou metódou pre vyjadrenie trendového komponentu časopriestorovej série je analýza
hlavných komponentov. Tento postup je teoreticky relatívne náročný, preto ho v týchto
textoch neuvedieme. Vhodná literatúra je Eastman a Fulk (1993), Eastman (1999) a Hlásny
(2007).
4.4.1.5. Realizácia predikcií
Predikcie v prípade časopriestorových sérií majú mnoho spoločné s predikciami
numerických časových sérií. V prípade spojito sa meniacich veličín je situácia relatívne
jednoduchá a hodnotu každého bodu v priestore (resp. pixelu), je možné realizovať napr.
preložením meraných údajov vhodnou funkciou (Obr. 4.8). Alternatívou je rozdelenie
zdrojovej vrstvy do menšieho počtu kvázi homogénnych areálov, s následnou aplikáciou
niektorého zo štatistických postupov pre realizáciu predikcií (napr. vyššie uvedený
algoritmus), príp. určením jednej funkcie, ktorá je použitá na projekciu celého referenčného
modelu.
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Obr. 4.8.: Priebeh časového radu, šípkami sú
vyznačené 3 predpovedané stavy.

Komplikovanejšia situácia pri predikciách nastáva v prípade kategorických údajov,
ako napr. ďalší vývoj lesného krytu na základe určitého počtu pozorovaní v minulom období.
Využiť je opäť možné väčšie množstvo metód, z ktorých k najznámejším patria tzv. bunkové
automaty (Wagner, 1997), často v kombinácií s inými nástrojmi. S aplikáciami bunkových
automatov sa v súčasnosti stretávame v množstve oblastí, napr. pri modelovaní rastu alebo
rozvoja urbánnych oblastí, šírenia požiarov alebo rastlinných druhov, stretávame sa s
modelovaním dynamiky využitia krajiny, s množstvom ekologických aplikácií, dokonca s
modelmi šírenia kriminality v mestách (Liang et al., 2001).
Základným pravidlom bunkových automatov je, že stav t1 závisí len na stave v akom
sa bunka nachádza v stave t a nie na predošlých stavoch a zároveň závisí na stave okolitých
buniek. Kľúčovým prvkom predikcie sú pravidlá, alebo tzv. “transition rules”. Tieto sú
určované na základe určitej schémy alebo harmonogramu, ktorý určuje podmienky prechodu
buniek do ďalšieho stavu. Tranzitné pravidlá môžu byť formulované niekoľkými spôsobmi.
Napríklad v jednorozmernom systéme zápis „011 -> x0x” znamená, že centrálna bunka
nadobudne hodnotu 0 v prípade, že v predchádzajúcom stave mala hodnotu 1, z pravej strany
sa nachádzala bunka s hodnotou 1 a zľava bunka s hodnotou 0. Odlišný, tzv. totalistický
prístup k stanoveniu tranzitného pravidla spočíva vo vyhodnotení sumy buniek v susedstve
centrálnej bunky. Napríklad v prípade, že suma hodnôt okolitých buniek je 4, bunka prežíva
(dostane atribút 1) a vo všetkých ostatných prípadoch bunka umiera (0). Tieto pravidlá môže
definovať užívateľ na základe znalosti charakteru analyzovaného javu, príp. môže do výpočtu
integrovať ďalšie pravidlá, napr. o dynamike danej kategórie v predchádzajúcom období.
Bunkové automaty podstatou svojej činnosti napĺňajú základný funkčno-štrukturálny koncept
reálneho sveta, ktorý je možné sformulovať vetou “lokálne interakcie vedú ku globálnej
dynamike“.
Jednou z najznámejších aplikácií bunkových automatov je Conwayova „Game of
Life“. John Horton Conway vyvinul tento algoritmus v 70. rokoch minulého storočia pre
modelovanie rozličných prírodných dynamických procesov, kde početnosti živých
organizmov stúpajú, klesajú, alebo zanikajú na základe podmienok okolia. Základná idea je
určenie určitej počiatočnej konfigurácie buniek a aplikácií Conwayovho zákona o zrodení,
zániku a prežití buniek. Tento zákon je formulovaný nasledovne:
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neexistuje žiadna počiatočná štruktúra, pre ktorú je k dispozícii jednoduchý dôkaz,
že zabezpečí nelimitovaný rast,



mala by byť prítomná počiatočná štruktúra, ktorá zjavne môže rásť bez limitu,



mala by byť prítomná počiatočná štruktúra, ktorá sa vyvinie do jedného z troch
nasledovných stavov – spoločenstvo vyhynie, spoločenstvo sa vyvinie do určitej
stabilnej štruktúry, ktorá sa ďalej nevyvíja, alebo sa vyvinie do určitej oscilačnej
fázy, v ktorej zotrváva.

Základné Conwayove pravidlá, na princípe ktorých sa štruktúra vyvíja, sú nasledovné:


Prežijú bunky, ktoré majú živé dve, alebo tri bunky v bezprostrednom okolí.



Umiera každá bunka susediaca s viac ako štyrmi živými susedmi (nedostatok
zdrojov), alebo s jedným, príp. žiadnym živým susedom z dôvodu izolácie.



Nové bunky sa rodia na lokalitách obklopených presne tromi živými bunkami.

Príklad vývoja počiatočnej štruktúry v 6 cykloch je uvedený na Obr. 4.9.

Obr. 4.9.: Prediktívny model vývoja
počiatočnej štruktúry na základe pravidiel
Conwayovej hry života.
Praktický príklad využitia toho algoritmu je uvedený na Obr. 4.10, ktorý zobrazuje
predikciu vývoja krajinnej pokrývky na základe stavov pozorovaných v rokoch 2002-2004
Uvedená predikcia bola realizovaná komplexnejšími algoritmami a do výpočtu vstupovali aj
pravdepodobnosti zmeny jednej kategórie na druhú na základe pozorovaní v minulých rokoch
(2002-2004). Vhodná literatúra je Hlásny (2007).

Obr. 4.10: Predikcia vývoja krajinnej pokrývky využitím bunkových automatov.
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4.4.2. Geoštatistika
Druhou oblasťou priestorových analýz a modelovania, ktorej sa budeme venovať, je
geoštatistika. Význam tohto slova je štatistický výskum prírodných javov a prvý krát ho
použil jeden z jej otcov - George Matheron - v roku 1962. Základy geoštatistiky položili práce
juhoafrického banského inžiniera D. G. Krigeho a štatistika H. S. Sichela (Krige 1951, Sichel
1952, 1966). Na ich koncepty nadviazal G. Matheron (1930-2000), ktorý dlhé roky pôsobil
ako riaditeľ Centre de Morphologie Methematique vo Fontainebleau vo Francúzsku, kde
založil vedné odbory geoštatistika a morfologická matematika. S nástupom modernejších
metód spracovania priestorových údajov geoštatistické metódy prenikli z banskej oblasti do
množstva ďalších vedných odborov. Stretávame sa s ich využitím v biológii, ekonomike,
demogeografii, ekológii, lesníctve alebo geológii. Praktické využívanie geoštatistickej teórie
vyžaduje integráciu štatistiky, geoštatistiky, priestorových analýz a rozličných vizualizačných
techník. Geoštatistiku je teda v súčasnosti potrebné vnímať v kontexte technológie,
algoritmov a údajových štruktúr GIS.
Geoštatistika je využiteľná v prvom rade pri štúdiu spojitých (inak povedané
priestorovo pozitívne autokorelovaných) javov, s ktorými sa často stretávame aj v lesníctve.
Ako spojité sa správajú najmä javy, ktoré vznikli v dôsledku svojho prirodzeného vývoja
a ich priestorová štruktúra je formovaná určitými prírodnými zákonmi (poškodenie porastov
biotickými činiteľom, koncentrácia rozličných látok v pôde alebo asimilačných orgánoch,
pôdne charakteristiky a pod.). V dôsledku antropických aktivít sa však v množstve
priestorových systémov stretávame s diskontinuitami, ktoré sú v lesníctve zrejmé napr. pri
pozorovaní vekovej štruktúry lesov, alebo drevinového zloženia, ktoré nie sú dôsledkom
prirodzeného vývoja ale hospodárenia. Na druhej strane, diskontinuitné správanie je typické
pre množstvo prírodných javov, ako dôsledok ich vývoja, prírodných hazardov (požiarov,
zemetrasení, zosuvov a pod.) a ďalších činiteľov.
V ďalšom texte sa budeme venovať niekoľkým základným oblastiam geoštatistiky –
štúdiu priestorovej variability (variografii), stručne opíšeme základy priestorovej interpolácie
a vysvetlíme metódy geoštatistických odhadov (vzhľadom na rozsah problematiky ako
príklady použijeme ordinárny kriging a kriging s externým driftom). V texte obmedzíme
matematické zápisy a vysvetľovanie teoretického pozadia jednotlivých postupov na
nevyhnutné minimum a zameriame sa viac na ich praktické využitie. Nasledovné kapitoly
poskytujú čitateľovi základný prehľad o geoštatistike, jej praktické využívanie však vyžaduje
hlbšie teoretické znalosti problematiky. Komplexnejšie materiály v slovenčine je možné nájsť
napr. v prácach Hlásny (2005), Hlásny (2006), Scheer (2001) a v množstve zahraničnej
literatúry (odporúčame najmä novšie práce Goovaerts 1997, Wackernagel 2003 a i.).
4.4.2.1. Variografia
Analýza priestorovej variability je jedným zo základných prínosov geoštatistiky
k vedeckému výskumu priestorových javov. V ďalšom texte stručne popíšeme princípy tohto
postupu a možnosti jeho využitia v lesníctve. Detailnejší rozbor tejto problematiky je možné
nájsť v práci Hlásny (2005).
Ako bolo uvedené, geoštatistika sa zaoberá v prvom rade analýzou spojitých javov,
čiže javov, pri ktorých sa podobné hodnoty vyskytujú bližšie, a ich vzájomná podobnosť
s narastaním vzdialenosti zaniká. Charakter spojitosti (priestorovej závislosti) študovaného
javu odráža jeho vývoj a naznačuje charakter v súčasnosti prebiehajúcich procesov.
Priestorová závislosť vyjadruje správanie sa uvažovaného javu spôsobom, kde pri
hodnotení vzťahu medzi dvomi tzv. regionalizovanými premennými (ako regionalizované
premenné (RP) označujeme premenné, ktoré majú jednoznačne definovanú svoju polohu
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v priestore) separovanými vektorom h, získame hodnotu závislosti vyššiu, ako pri veľkosti
vektora h*n, kde n vyjadruje určitý celočíselný násobok veľkosti vektora h. Premenná h
označuje tzv. separačný vektor, ktorý nadobúda hodnoty vzdialenosti od 0 po m a hodnoty
smeru od 0° po 360°. Hodnota premennej m závisí od rozsahu spracovávaného územia.
S narastaním veľkosti vektora h klesá závislosť a stúpa rozptyl hodnôt. Spôsob, akým sa
závislosť medzi sériou RP s narastaním vektora h vyvíja, charakterizuje úroveň spojitosti,
resp. priestorovej variability a všeobecne štruktúru analyzovaného systému. Graficky sú
uvedené vzťahy vyjadrené pomocou grafu, v ktorom sú na os x vynášané hodnoty RP na
pozíciách xi a na y-ovú os hodnoty RP na pozíciách xi+h (Obr. 4.11).

Obr. 4.11: Graf znázorňujúci pokles úrovne priestorovej závislosti s narastaním veľkosti
vektora h, so súčasným narastaním rozptylu hodnôt.
Analyticky je úroveň priestorovej závislosti vyjadrovaná veličinou “moment of
inertia”, kovarianciou alebo korelačným koeficientom. Vzťah pre výpočet hodnoty moment
of inertia je formulovaný ako:

moment of inertia =

1
[z (xi ) − z(xi + h )]2
2n

kde n je počet párov RP a z(xi) a z(xi+h) sú jednotlivé RP separované vektorom h.
Grafické vyjadrenie spôsobu tvorby uvedených párov hodnôt pre dve veľkosti vektora h je
uvedené na Obr. 4.12.
Druhým nástrojom pre hodnotenie úrovne priestorovej závislosti je kovariancia, ktorá
umožňuje kvantifikovať informácie z grafov na Obr. 4.11. Vzťah pre výpočet hodnoty
kovariancie RP (xi) a z(xi+h) je:
C XY =

1 n
∑ (xi − mx )(yi − m y )
n i =1

kde xi vyjadruje hodnoty RP na pozícií z(xi), hodnoty yi hodnoty RP na pozícií z
(xi+h), mx a my vyjadrujú príslušné priemerné hodnoty. V prípade, že je hodnota kovariancie
vyjadrená v jednotkách súčinu smerodajných odchýlok obidvoch premenných, je priestorová
závislosť vyjadrená formou korelačného koeficientu.
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Obr. 4.12: Tvorba párov hodnôt použitých pre výpočet príslušnej hodnoty moment of inertia,
kovariancie alebo korelačného koeficientu pri dvoch veľkostiach vektora h.
Vyjadrením hodnoty “moment of inertia” ako funkcie vektora h je definovaný
variogram resp. semivariogram, v prípade kovariancie kovariogram a v prípade korelačného
koeficientu korelogram. (Semi) variogram má tvar:
2γ (h ) =

1 N (h )
[z (xi ) − z (xi + h )]2
∑
N (h ) i =1

kde N je počet párov RP, z(xi) a z(xi+h) sú RP separované príslušným vektorom h.
Jednoduchou úpravou vzťahu pre výpočet kovariancie je definovaný kovariogram,
ktorý vyjadruje hodnotu kovariancie medzi N pármi RP ako funkciu vektora h.
C (h ) =

1
∑ vi v j − m−h m+ h
N (h ) (i , j )

Korelogram je skonštruovaný obdobným spôsobom, ale úroveň autokorelácie je
vyjadrená v jednotkách súčinu smerodajných odchýlok obidvoch premenných, čiže:

ρ (h ) =

C (h )

σ − hσ + h

Z matematickej podstaty uvedených štruktúrnych funkcií ďalej vyplýva, že priebeh
variogramu má stúpajúcu tendenciu, zatiaľ čo hodnoty kovariogramu a korelogramu klesajú.
Korelogram nadobúda za všetkých okolností hodnoty 0-1, čo umožňuje jeho širšie využitie
pri porovnávacích štúdiách, ako napr. hodnoty variancie (semivariancie) a kovariancie,
ktorých hodnoty závisia od charakteru analyzovaného javu.
Vizuálna interpretácia správania uvedených empirických štruktúrnych funkcií je pri
štúdiu správania geografických javov využiteľná len do určitej miery. Z hľadiska ich ďalšieho
využitia, je potrebné vytvoriť matematicky exaktne definovanú funkciu – tzv. teoretickú
štruktúrnu funkciu. Teoretický variogram je vytvorený preložením empirického variogramu
určitou matematickou funkciou. Toto je možné realizovať viacerými spôsobmi, od
manuálneho spôsobu (tento postup má dodnes veľký význam), až po rozličné metódy
najmenších štvorcov, či kombinácie týchto postupov. Na úrovni teoretického variogramu je
priestorová štruktúra študovaného javu vyjadriteľná pomocou štyroch parametrov –
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nugetového efektu, dosahu (range) a prahu (sill) (Obr. 4.13). Štvrtý parameter je anizotropia,
ktorá je rozobraná v ďalšom texte.
Obr. 4.13: Parametre variogramu. Číslice
vyjadrujú počet párov hodnôt použitých pre
výpočet danej hodnoty variogramu. Tenká
svetlejšia línia vyjadruje priebeh empirického
variogramu, tmavšia línia vyjadruje teoretickú
štruktúrnu funkciu (sférický variogram
s nugetovým efektom).

Nugetový efekt je hodnota vyjadrujúca tzv. nespojitosť variogramu na začiatku, resp.
hodnotu variancie pri veľmi malých hodnotách veľkosti vektora h. Tento pojem pochádza z
banského inžinierstva, kde pri porovnaní výsledkov analýzy koncentrácie určitej rudy dvoch
vrtov separovaných minimálnou vzdialenosťou by mala byť hodnota variancie nulová, alebo
zanedbateľná – ale len v prípade, ak jeden z vrtov neobsahoval napr. zlatý nuget. V tomto
prípade bol rozdiel v zrudnení týchto dvoch lokalít významný, čo sa prejavilo v zmene
priebehu štruktúrnej funkcie, ktorá pri veľkosti vektora h=0 nadobudne hodnotu variancie >0
(Obr. 4.13).
Dosah je hodnota vzdialenosti, za ktorou sa štruktúrna funkcia stabilizuje. Ideálnym
prípadom je, keď sa pri väčších vzdialenostiach údaje stanú priestorovo nezávislé
a dosiahnutá hodnota variogramu zostáva viac-menej konštantná. V praxi to znamená, že do
vzdialenosti dosahu (napr. 5 000 m) sú na sebe údaje závislé, za touto vzdialenosťou nie je
možné medzi nimi predpokladať akýkoľvek vzťah. Tento parameter je významný pri
geoštatistických metódach lokálnych odhadov (interpoláciách), kde sú pre odhad neznámej
hodnoty za významnejšie považované údaje ležiace vo vzdialenosti pod hranicou dosahu,
údaje za touto hranicou nie sú používané.
Prah vyjadruje hodnotu variogramu vo vzdialenosti, pri ktorej je dosiahnutý dosah.
Anizotropia vyjadruje stupeň priestorovej závislosti daného javu a zároveň jeho
orientáciu v priestore. Genéza množstva priestorových javov totiž spôsobuje, že úroveň
priestorovej závislosti nie je len funkciou veľkosti, ale aj orientácie vektora h. Napr. v prípade
teplôt je možné predpokladať výrazne vyššiu spojitosť (mieru priestorovej závislosti) v smere
V-Z, ako v smere S-J. Ak priebeh a správanie sa štruktúrnej funkcie závisí len od veľkosti
vektora h, hovoríme, že jav je izotropný. Ak sa však priebeh variogramu mení aj v závislosti
od geografického smeru vektora h, hovoríme o anizotropii. Z hľadiska anizotropie, sú
štruktúrne funkcie konštruované dvomi spôsobmi, buď tzv. mnohosmerovým spôsobom
(omnidirectional), alebo len v určitom smere (directional). Pre množstvo prírodných
systémov je však príznačná prítomnosť určitého stupňa anizotropie, z čoho vyplýva potreba
charakterizovať takúto štruktúru väčším počtom štruktúrnych funkcií (variogramov) (Obr.
4.4c). V slovenčine je táto problematika podrobnejšie opísaná v práci Hlásny (2005).

- 105 -

GIS v lesníckom výskume
Tomáš Hlásny

Príklady niekoľkých variogramov skonštruovaných z údajov získaných v projektoch
zameraných na výskum lesa sú uvedené na Obr. 4.14.

b)

a)

c)

Obr. 4.14.: a) Empirický variogram pH lesnej pôdy v oblasti Kysúc skonštruovaný
mnohosmerovým spôsobom preložený sférickým variogramom s nugetovým efektom.
Stĺpcový graf v spodnej časti vyjadruje počet párov hodnôt požitých pre výpočet danej
hodnoty variancie.
b) Zelené pole hodnôt vyjadruje konkrétne hodnoty rozdielov z(xi) a z (xi+h). Aj pri
malých vzdialenostiach h je možné vidieť vysoké hodnoty variancie (extrémy, nekonzistentné
hodnoty).
c) Empirické variogramy objemov náhodných ťažieb v dôsledku podkôrneho hmyzu v oblasti
Kysúc skonštruované smeroch 35 a 130° preložené sférickým variogramom s nugetovým
efektom.
4.4.2.2. Základy priestorovej interpolácie
Druhou oblasťou geoštatistiky, ktorej sa budeme venovať, sú geoštatistické odhady
alebo priestorové interpolácie. V praxi sa mnohokrát stretávame so skutočnosťou, keď máme
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k dispozícii len časť údajov o analyzovanom jave, či už z dôvodov ich náročného zberu,
vysokej ceny, alebo celkovej nemožnosti spracovať analyzovaný jav metódou
vyčerpávajúceho mapovania. Príkladom môže byť modelovanie porastových charakteristík na
základe údajov získaných využitím rozličných výberových postupov, tvorba priestorových
klimatických modelov na základe údajov z meteorologických staníc a pod.
Jednou s najznámejších oblastí geoštatistiky je odhad hodnôt na nezmapovaných
pozíciách na základe série známych údajov technikami krigingu (krigovania). Na úvod k tejto
metóde stručne opíšeme všeobecné princípy priestorovej interpolácie a metódu inverzných
vzdialeností, s ktorou sa v geoštatistike v rozličných obdobách stretávame a ktorá je
koncepčne blízka krigingu.
Prvou úlohou pri priestorovej interpolácii je určenie tzv. účinného okolia (Vizi
a Hlásny, 2007a), čiže okolia bodu ktorého hodnota je určovaná, v rámci ktorého budú
zohľadnené známe hodnoty. V praxi totiž nemá význam určovať neznámu hodnotu na základe
všetkých dostupných údajov, ktorých môžu byť tisícky, a z ktorých väčšina môže ležať tak
ďaleko od bodu s odhadovanou hodnotou, že na jej určenie nemajú prakticky žiadny vplyv.
Odporúčania na vhodný počet bodov použitých pre odhad sa u rôznych autorov líšia, v zásade
sa však odporúča použiť 12-30 vhodne rozložených bodov.
Účinné okolie odhadovaného bodu je zväčša definované ako elipsa centrovaná
k odhadovanému bodu, pričom jej priestorovú orientáciu a pomer jej osí určujeme buď
subjektívnym úsudkom na základe znalosti charakteru spracovávaného javu, alebo na základe
výsledkov štruktúrnej analýzy. V prípade izotropného javu je elipsa nahradená kruhom (Obr.
4.15). Táto problematika bola naznačená v predchádzajúcej kapitole.

Obr. 4.15: Vplyv komponentu anizotropie na výber bodov ležiacich v účinnom okolí
neznámeho bodu.
Odlišný prístup k určeniu účinného okolia je nezamerať sa na jeho veľkosť, ale na
minimálny počet bodov použitých pre odhad neznámeho bodu. Používame pri tom tzv.
metódu najbližšieho suseda (nearest neighbor) (HONG, 1997), ktorej cieľom je jednoduchým
spôsobom vybrať stanovený počet najbližších bodov. V prípade dostatočne hustého
zdrojového bodového poľa je túto metódu možné využiť priamo, bez ďalších obmedzení.
V prípade menšieho počtu vstupných údajov je však proces odhadu vystavený riziku, že
najbližšie body budú nevhodne rozmiestnené (čiže budú sa nachádzať napr. len z jednej
strany odhadovaného bodu, resp. budú usporiadané na línii a pod.). Optimalizáciu tohto
postupu je možné dosiahnuť napr. rozdelením okolia bodu, ktorého hodnota je určovaná na
kvadranty, oktanty alebo iné útvary a aplikáciu metódy najbližšieho suseda v každom sektore.
Príklad tohto postupu je uvedený na Obr. 4.16.
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Obr. 4.16.: Optimalizácia metódy najbližšieho suseda využitím prístupu kvadrantového
prehľadávania. Bolo použité kritérium troch najbližšie ležiacich bodov v každom kvadrante.
Ako je možné vidieť, priestorové rozloženie bodov použitých pre odhad sa v tomto prípade
líši od prípadu bez tohto obmedzenia.
Ako východisko pre geoštatistické predikcie (kriging) vysvetlíme metódu, ktorá je
typickým zástupcom na vzdialenosti založených interpolačných postupov – metódu
inverzných vzdialeností (IDW, inverse distance weighting). Ako bolo uvedené v kapitole
„Variografia“, vychádzame z predpokladu, že vzťah odhadovanej hodnoty je najintenzívnejší
k hodnotám, ktoré sú k nej najbližšie a tento vzťah so stúpajúcou vzdialenosťou klesá.
Cieľom metódy IDW je určiť váhy bodov z účinného okolia odhadovaného bodu spôsobom
zohľadňujúcim túto zákonitosť. Pre určenie váh priľahlých bodov preto používame funkciu
zohľadňujúcu vzdialenosť od neznámeho bodu. Základný koncept je využitie hodnoty
inverznej vzdialenosti (1/vzdialenosť), ktorý môže byť ďalej upravovaný. Váha priradená
dostupným údajom je určená nasledovným vzťahom:
1
wj =

p

h ij

kde wj je váha bodu j, hij je vzdialenosť medzi polohou bodu s
odhadovanou hodnotu (i) a bodom so známou hodnotou (j), p je
modifikovateľný exponent

n

∑

1

p

h ij

i =1

Dôležitou časťou uvedeného vzťahu je jeho menovateľ – suma všetkých váh.
Pomocou tejto veličiny je zabezpečená tzv. nevychýlenosť odhadu, čiže výsledná suma
aplikovaných váh sa bude rovnať 1. V prípade nedodržania tejto podmienky by výsledná
interpolovaná hodnota bola nadhodnotená alebo podhodnotená. Odhad neznámej hodnoty je
ďalej realizovaný váženou lineárnou kombináciou všetkých dostupných údajov (resp. hodnôt
bodov v účinnom okolí) na základe vzťahu:
n

Zj =

Zi

∑ (h )
i =1

P

ij

∑ (h )
n

i =1

p

.

kde Z je odhadovaná hodnota, Zi sú hodnoty v účinnom okolí, hij je
vzdialenosť medzi polohou bodu s odhadovanou hodnotou a bodmi
používanými na odhad a P je modifikovateľný exponent.

ij

V prípade zvyšovania hodnoty exponentu P, budú hodnoty vo väčších vzdialenostiach
získavať nižšiu váhu a bližšie vyššiu. Najčastejšie používaným exponentom je 2. Do procesu
interpolácie môže byť zaradený koncept anizotropie. Vzdialenosti medzi bodmi vstupujúce do
vyššie uvedených vzťahov sú v tomto prípade preškálované na základe pomeru osí
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anizotropickej elipsy. Na obrázkoch 4.18, 4.19 a 4.20 sú uvedené povrchy odvodene metódou
IDW s rozličnými parametrami. Je jasne viditeľný dopad parametru anizotropie.
Pre väčšiu názornosť uvádzame aplikáciu tejto metódy na jednoduchom príklade.
V tabuľke 4.3 je možné vidieť dopad zmeny niektorých parametrov na štruktúru použitých
váh a výsledný odhad neznámej hodnoty. Na Obr. 4.17 je uvedené rozloženie zdrojových
údajov a poloha bodu s neznámou hodnotou.

Obr. 4.17: Zdrojové bodové pole, N1-N8 sú body so známymi hodnotami,
vyjadruje polohu bodu s neznámou hodnotou. Údaje použité pre odhad tejto hodnoty sú
uvedené v Tab. 4.3.
Tab. 4.3: N1-N8 sú kódy bodov so známymi hodnotami z Obr. 4.20, z ich hodnoty, D ich
vzdialenosť od bodu s neznámou hodnotou, 1/D (1/D2) hodnota (štvorca) inverznej
vzdialenosti, v riadku suma sú uvedené najprv hodnoty menovateľa vzťahu vyššie,
zabezpečujúceho nevychýlenosť odhadu a ďalej čitateľa tohto vzťahu. V riadku
odhad sú uvedené výsledky odhadu neznámej hodnoty metódou IDW a IDW2.
Bod

z

D

1/ D 2

1/ D

z*(1/ D)

z*(1/ D 2)

N1

512

16

0.0625

0.0039

32

2

N2

701

22

0.0454

0.0020

31.8636

1.4483

N3

613

54

0.0185

0.0003

11.3518

0.2102

N4

644

49

0.0204

0.0004

13.1428

0.2682

N5

550

24

0.0416

0.0017

22.9166

0.9548

N6

419

42

0.0238

0.0005

9.9761

0.2375

N7

468

43

0.0232

0.0005

10.8837

0.2531

N8

628

40

0.025

0.0006

15.7

0.3925

0.261

0.0102

147.8349

5.7647

567.2579

565.1402

suma
odhad
λ=1

–––
–––

–––
––––

––––

––––

Dôležité veličiny v tabuľke 4.3 sú sumy váh (hodnoty 0.261 a 0.0102) použité ako
menovatele vyššie uvedeného výrazu. Z uvedenej tabuľky je možné vidieť, že pri použití
algoritmu IDW je výsledná hodnota interpolovaného bodu 567.25 a pri algoritme IDW2
565.14.
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Obr. 4.18: Výsledok metódy inverzných vzdialeností bez komponentu anizotropie
s exponentom 1 a 2.
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Obr. 4.19: Výsledok metódy inverzných vzdialeností s pomerom osí anizotropie 0.5 s
uhlom dlhšej osi anizotropickej elipsy 45° s exponentmi 1 a 2.
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Obr. 4.20: Výsledok metódy inverzných vzdialeností s pomerom osí anizotropie 0.2 s
uhlom dlhšej osi anizotropickej elipsy 45° s exponentmi 1 a 2.
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4.4.2.3. Ďalšie interpolačné postupy
Okrem uvedenej metódy inverzných vzdialeností sa stretávame s množstvom ďalších
metód, ako Sheppardova modifikovaná metóda, metóda minimálneho zakrivenia, rozličné
triangulačné postupy, metóda najbližšieho suseda, budovanie Thiessenových polygónov
a pod. (Vizi a Hlásny, 2007b) Uvedené postupy sa od seba výrazne líšia charakterom výpočtu
a poskytnutých výsledkov, takže výber vhodnej metódy vyžaduje značné skúsenosti.
Najpokročilejšími metódami priestorovej interpolácie sú metódy krigingu, ktorým bude
venovaný ďalší text.
Ordinálny kriging
Ordinálny kriging (ordinary kriging, OK, bežné krigovanie) je jednou so základných
geoštatistických metód, slúžiacich na odhad* hodnôt na nezmapovaných pozíciách na základe
série známych údajov. V prípade odhadu pomocou OK sú váhy hodnôt použitých na odhad,
podobne ako v prípade IDW, funkciou ich vzájomnej vzdialenosti. Tento koncept je však
ďalej rozšírený. Váhy sú určované spôsobom, aby bola zabezpečená


nevychýlenosť odhadu, ktorá je ošetrená podmienkou, že suma váh priraďovaná
dostupným hodnotám sa rovná 1 (táto podmienka je zabezpečená odlišným
spôsobom ako v prípade metódy IDW vyššie, pomocou tzv. Lagrangeovho
násobiteľa, ktorý je integrovaný do krigovacej sústavy rovníc, rozbor tohto
problému je mimo rozsah textov),



minimalizácia variancie chýb, za predpokladu nevychýlenosti odhadu,

Chybová variancia je v geoštatistike dôležitý termín, jej rozbor by však opäť
vyžadoval komplexnejšie vysvetlenie matematického pozadia tejto metódy, preto sa mu
nebudeme venovať. Dôležitou vlastnosťou tohto postupu je, že váhy sú určované s ohľadom
na výsledky variografie – variogram určuje spôsob, akým váhy s narastaním vzdialenosti od
bodu, ktorého hodnota je určovaná, klesajú. Pred realizáciou krigingu je teda potrebné
odvodiť zo vstupného bodového poľa príslušný variogram.
Výpočet váh je založený na dvoch maticiach označovaných C a D, s nasledovnou
štruktúrou:

C` v matici C vyjadruje tzv. kovarianciu známych bodov medzi sebou navzájom, a C`
v matici D kovarianciu známych bodov s neznámym bodom. Kovariančná funkcia
(variogram, kovariogram) vstupujúca do výpočtu, bola odvodená metódami štruktúrnej
analýzy, ktoré boli rozobrané vyššie.

*

v prípade geoštatistických metód nebudeme používať termín interpolácia, ale odhad
alebo predikcia
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Úpravou uvedeného vzťahu C . w = D osamostatníme váhy, ktoré plnia obdobnú
funkciu ako v prípade metódy IDW, čiže:
C-1 . C . w = C-1 . D
I . w = C-1 . D
w = C-1 . D
Ako je možné vidieť, výpočet váh je otázkou výpočtu kovariancie metódami
štruktúrnej analýzy a skonštruovania matíc C a D. Matice C a D majú pri výpočte špecifickú
pozíciu. Matica D zabezpečuje výpočet krigovacích váh, ktoré sú veľmi podobné metóde
inverzných vzdialenosti – čím je bod so známou hodnotou vzdialenejší od neznámeho, tým
nižšiu váhu má priradenú. Výhodou tohto postupu je, že charakter poklesu váh je možné
veľmi flexibilne modelovať využitím kovariančných funkcií získaných štruktúrnou analýzou
zdrojového bodového poľa. Dôležitou skutočnosťou je, že do výpočtu nevstupuje skutočná
vzdialenosť známych bodov od neznámeho, ale tzv. štatistická vzdialenosť, ktorá je vyjadrená
v jednotkách kovariancie. Funkcia matice D je relatívne jednoznačná, jedinečnosť krigingu
však vyplýva z matice C.
Matica C obsahuje informácie o (štatistických) vzdialenostiach všetkých bodov medzi
sebou navzájom. Je z nej možné odvodiť informácie o tzv. zoskupovaní (clustering) bodov.
V prípade, ak sú body k sebe bližšie, je táto skutočnosť v matici C vyjadrená vyššou
hodnotou, ako v opačnom prípade. Vzhľadom na to, že vo vyššie uvedenom vzťahu
pracujeme s maticou inverznou k matici C (C-1), jej použitím dosiahneme elimináciu tzv.
nadbytočnosti údajov. Jednoduchšie povedané, v prípade, že sa na menšom priestore
nachádza zhluk napr. 10 bodov, tieto neposkytujú omnoho užitočnejšiu informáciu ako keby
sa tam nachádzali 2-3 body. Naopak, táto skupina bodov bude vychyľovať odhad neznámeho
bodu. Matica C taktiež rieši problém, keď sú vzdialenejšie body „tienené“ inými bodmi so
známymi hodnotami. Tieneným bodom, aj napriek tomu že sa nachádzajú relatívne blízko,
môžu byť priradené extrémne nízke, resp. negatívne váhy. Tomuto javu hovoríme
„screening“. Ordinárny kriging teda zohľadňuje dva dôležité aspekty odhadu neznámych
hodnôt – vzdialenosť od bodu s odhadovanou hodnotou a zoskupovanie (a tým pádom
nadbytočnosť) údajov použitých pre odhad.
Jav tienenia je ilustrovaný na Obr. 4.21. Je možné vidieť, že v prípade keď určujeme
hodnotu bodu s neznámou hodnotou na základe dvoch bodov A a B, kde bod B je významne
ďalej, sú váhy rozdelené spôsobom (65.6% / 34.4%). V prípade, ak zmeníme rozloženie
bodov a pridáme bod C, ktorý tieni bod B, váha bodu B klesne na 2.7% - bod B je tienený
bodom C.
Obr. 4.21: Efekt tienenia (screening) pri odhade
neznámej hodnoty metódou ordinálneho krigingu
(upravené podľa WACKERNAGEL, 1998).
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Ďalej uvedieme, obdobne ako v prípade metódy inverzných vzdialeností, postup
výpočtu neznámej hodnoty na základe série známych údajov. Pre jednoduchosť výpočtov
použijeme kovariančnú funkciu
C(h) = 5e-0.5| h
Na Obr. 4.22 je uvedené rozloženie známych bodov N1-N9 a neznámeho bodu N0. V
tabuľke 4.4 sú uvedené vzájomné vzdialenosti bodov so známymi hodnotami, použité pre
skonštruovanie matice C.

Obr. 4.22: Rozloženie vstupných údajov (N1-N9) a bodu s neznámou hodnotou (N0).

Tab. 4.4: Tabuľka vzdialeností, vyjadrujúca vzdialenosti bodov so známymi hodnotami
medzi sebou navzájom.

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N1

0

N2

3.53

N3

3.84 7.35

N4

4.9 5.13 9.37

N5

1.97 4.58 8.13 6.87

N6

5.76 3.56 9.37 8.68 5.53

N7

5.37 5.13 8.13 9.64 4.14 2.99

N8

2.86 4.9 3.97 2.66 4.67 8.06 8.18

N9

4.16 0.66 7.95 5.2 5.24 3.65 5.56 5.29

N9

3.53 3.84 4.9 1.97 5.76 5.37 2.86 4.16
0

7.35 5.13 4.58 3.56 5.13 4.9 0.66
0

6.6 4.02 9.37 8.13 3.97 7.95
0

6.87 8.68 9.64 2.66 5.2
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Na základe uvedenej funkcie je skonštruovaná matica C. Je možné vidieť, že najvyššia
hodnota v matici zodpovedá bodom N2 a N9 (3.6), ktoré sú k sebe najbližšie. Naopak,
mimoriadne nízka hodnota zodpovedá bodom N4 a N7 (0.041).

Ako bolo uvedené vyššie, matica C slúži pre odstránenie efektu nadbytočnosti bodov,
resp. zohľadnenie ich vzájomného tienenia. Matica v tomto tvare je však pre tento účel
nevhodná, pretože bodom ktoré sú k sebe bližšie zodpovedajú vyššie hodnoty. Táto
skutočnosť by sa v prípade určenia váh násobením matíc C a D prejavila vyššími váhami
bodov, ktoré sú k sebe bližšie, čo je nežiadúce. Z tohto dôvodu je ďalším krokom výpočet
inverznej matice k matici C, ktorá má tvar:

Týmto bol dosiahnutý opačný jav, keď bodom ktoré sú k sebe bližšie zodpovedajú nižšie
hodnoty. Ďalším krokom je výpočet matice D, vyjadrujúcej vzťah bodu s odhadovanou
hodnotou k bodom so známymi hodnotami. Tabuľka vzdialeností a odvodená matica D majú
tvar:
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N0
N0

0

N1

160

N2

220

N3

540

N4

537

N5

240

N6

420

N7

430

N8

400

N9

286

Tab. 4.5: Vzdialenosti bodov N1-N9 od bodu N0
V ďalšom kroku je možné na základe vzťahu w = C-1 . D určiť príslušné váhy
a hodnotu Lagrangeovho parametra μ. Tieto sú nasledovné:

Ako si je možné ľahko overiť, suma váh je 0.99997, čiže je nižšia ako 1, čo je však
spôsobené chybou zo zaokrúhľovania. Odhad hodnoty neznámeho bodu je realizovaný
jednoduchým spôsobom, čiže
308*0,358+287*0,267+319*0,013+302*0,035+315*0,157+315*0,063+338*0,069+31
1*0,031 +298*0,0055 = 305.512

- 115 -

GIS v lesníckom výskume
Tomáš Hlásny

Obr. 4.23: Na obrázku je možné vidieť rozloženie zdrojových bodov a hodnoty váh
vypočítané metódou ordinálneho krigingu. V prípade bodu N9 je možné pozorovať efekt
tienenia bodom N2.
Ďalej uvádzame niekoľko príkladov využitia ordinálneho krigingu pre odhad
defoliácie smrekových porastov v oblasti Kysúc a pH pôdy a príslušné variogramy. Na
obrázku a) je uvedený empirický variogram hodnôt defoliácie smrekových porastov v oblasti
Kysúc preložený sférickým variogramom s nugetovým efektom a výsledný povrch odvodený
metódou ordinálneho krigingu. Na obr. b) je uvedený ten istý jav, avšak prah sférického
variogramu je umelo posunutý. Na výslednom povrchu sa to prejavilo výraznejšími tvarmi
a jeho vyššou spojitosťou. Tento postup je však nekorektný a slúži len na demonštráciu
dopadu zmeny dosahu variogramu na výsledný povrch. Obr. c) predstavuje variogram pH
lesných pôd v uvedenom území a odvodený povrch. Z variogramu je možné vidieť vysokú
mieru priestorovej závislosti tohto javu.
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a)

b)

c)
Obr. 4.24: Výstupy priestorovej interpolácie metódou ordinálneho krigingu a príslušné
variogramy.
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Kriging s externým driftom
V predošlom texte predstavený ordinálny kriging je typickou ukážkou lineárneho
odhadu jednej premennej. Okrem tohto postupu geoštatistika ponúka množstvo nelineárnych
a viacrozmerných techník odhadu, umožňujúcich integráciu väčšieho množstva premenných
(napr. teplotný model netvoríme len využitím údajov z meteorologických staníc, ale
využívame pritom aj vysokú koreláciu teploty s nadmorskou výškou). Metódy umožňujúce
spojenie dvoch a viacerých premenných pri predikcii hodnôt na nezmapovaných pozíciách sú
tzv. cokriging (relatívne jednoduché rozšírenie vyššie popísaného ordinálneho krigingu
o ďalšie premenné) a kriging s externým driftom. Okrem nich sa stretávame napr. s
kolokovaným kokrigingom (collocated cokriging) a ďalšími technikami, ktorých využívanie
v praxi je však zatiaľ relatívne zriedkavé.
Kriging s externým driftom (KED) vyžaduje ako vstup tzv. cieľovú premennú (target
variable), ktorej hodnoty chceme na nezmapovaných polohách predpovedať, a druhú tzv.
predpovednú premennú (predictor variable), ktorá je s cieľovou premennou lineárne
korelovaná. Cieľová premenná je vo forme bodového poľa, zatiaľ čo predpovedná premenná
je vo forme gridu, čiže jej hodnoty sú dostupné na všetkých polohách, kde má byť predikcia
realizovaná.
Aplikáciu tejto metódy v skratke demonštrujeme na dvoch príkladoch – na predikcii
zrážok na území SR a pH pôdy v oblasti Kysúc. V obidvoch prípadoch bola zaznamenaná
korelácia s nadmorskou výškou, ktorá je použitá ako predpovedná premenná. Ako vstupné
údaje pre modelovanie pH pôdy bol použitý digitálny výškový model záujmového územia
s rozlíšením 30m a výsledky laboratórnych rozborov pôdnych vzoriek odobratých na 188
lokalitách. V prípade tvorby zrážkového modelu bol použitý digitálny model terénu celého
Slovenska s rozlíšením 180m a údaje o dlhodobých úhrnoch zrážok merané na
meteorologických staniciach na území SR, poskytnuté Slovenským hydrometeorologickým
ústavom. V prípade vzťahu nadmorskej výšky a zrážok platí, že so stúpajúcou výškou
narastajú zrážky (r = 0.76), v prípade pH pôdy naopak, s narastajúcou výškou hodnoty pH
klesajú (r = -0.31).
Ako je možné vidieť na Obr. 4.25, korelácia zrážok s nadmorskou výškou je relatívne
výrazná, čo sa prejavilo aj vo výslednom zrážkovom modeli, ktorý vizuálne dosť výrazne
kopíruje DEM. Naopak, korelácia pH/DEM je slabšia a výsledný model pH odráža štruktúru
DEM len náznakovo. Pre porovnanie odporúčame konfrontovať tento model pH s modelom
odvodeným metódou ordinálneho krigingu uvedený na Obr. 4.26.
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Obr. 4.25: Digitálny model
reliéfu územia SR, korelačný
graf vyjadrujúci závislosť
zrážok na nadmorskej výške
a metódou krigingu s externým
driftom odvodený zrážkový
model SR.

.

Obr. 4.26: Digitálny model reliéfu, korelačný graf hodnôt pH pôdy a nadmorskej výšky
a model pH odvodený metódou krigingu s externým driftom, kde ako podporná premenná bol
použitý model terénu.
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4.4.

VYBRANÉ PRÍKLADY VYUŽITIA GIS V LESNÍCKOM VÝSKUME

V súčasnosti prebieha u nás aj v zahraničí väčšie množstvo výskumných projektov
zameraných na rozličné aspekty lesného hospodárenia, ekológie, monitoringu lesa a pod.,
v ktorých sa vo väčšej alebo menšej miere stretávame s využitím nástrojov GIS.
Problematiky, ktoré sa v súčasnosti u nás riešia formou vedeckých projektov sú napr.:


analýzy a predikcie vývoja lesných ekosystémov v kontexte globálnej zmeny
klímy, kam patrí napr.
-

hodnotenie a predikcia zmien areálov rozšírenia jednotlivých drevín
v dôsledku očakávaných zmien jednotlivých klimatických parametrov

-

analýzy zmien stanovištných podmienok a modelovanie nasledovných
odoziev lesných porastov (zmeny vodnej bilancie, degradácia pôd a pod.)

-

analýza odoziev rastu, produkcie, mortality a ďalších parametrov na
procesy globálnej zmeny klímy



analýza a modelovanie dynamických fenoménov ako šírenie škodcov,
introdukovaných drevín, lesných požiarov a zmien zdravotného stavu lesných
porastov



zabezpečovanie monitoringu zdravotného stavu lesných ekosystémov a vedecké
vyhodnocovanie výsledkov



oceňovanie porastov s ohľadom na potenciálne prirodzené alebo antropogénne
riziká a pod.

V ďalšom texte stručne predstavíme niektoré výsledky vybraných domácich
projektov, obzvlášť častí, pri riešení ktorých nástroje GIS umožnili dosiahnuť špecifické
výsledky.
Problematika globálnych klimatických zmien a ich dopadov na lesy Slovenska sa
riešila v rámci projektu Globálna zmena klímy a jej dopad na lesy Slovenska, financovanom
Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Projekt bol riešený v Národnom lesníckom centre –
Lesníckom výskumnom ústave vo Zvolene. Projekt pozostával z viacerých čiastkových úloh
zameraných na oblasti ako monitoring zmien zásob uhlíka v lesných ekosystémoch, vývoj
stratégie ochrany proti komplexu škodlivých činiteľov v kontexte globálne zmeny klímy,
analýzu opatrení vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu a pod.
So širším využitím nástrojov GIS sme sa stretávali najmä pri analýzach súčasného
rozšírenia jednotlivých drevín, dopadu meniacich sa klimatických parametrov na ich
rozšírenie, definovaní súčasných a prirodzených bioklimatických amplitúd drevín, hodnotení
zmien v lesnom kryte pre potreby bilancovania zásob uhlíka a v niektorých ďalších
oblastiach. Pre potreby riešenia projektu boli okrem iného geoštatistickými metódami
vypracované modely vybraných klimatických prvkov SR (napr. Hlásny a Baláž 2008) a ich
projekcie do budúcnosti, v zmysle vybraných scenárov zmeny klímy. Vytvorené modely
poskytujú pre každý bod v priestore údaj o jednotlivých klimatických parametroch (napr.
teplota vzduchu, atmosferické zrážky, počet dní so snehovou pokrývkou, dĺžka vegetačného
obdobia a pod.). Na Obr. 4.27 je uvedený model priemerných ročných teplôt so zobrazeným
posunom izotermy 6°C v rokoch 2000, 2040 a 2100 v dôsledku otepľovania podľa scenára
zmeny klímy CCCM2000 (Lapin a kol. 2001).
Tento typ modelov, zahŕňajúcich časovú aj priestorovú zložku, má mimoriadne široké
využitie v ďalších analýzach. Na Obr. 4.28 je zobrazená optimálna teplotná amplitúda buka
s jeho aktuálnym rozšírením a posun tejto amplitúdy v dôsledku globálneho otepľovania
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rokoch 2040 a 2100. Na obrázku je možné pozorovať dynamiku, s akou sa drevina dostáva
mimo svojho bioklimatického optima. Takto je možné napr. určiť globálnemu otepľovaniu
najviac vystavené lokality, príp. vymedziť najviac postihnuté lesné oblasti, v ktorých je
vhodné prebudovať drevinové zloženie a pripraviť sa tak na možné dôsledky zmeny klímy.

Obr. 4.27: Posun izotermy 6° C v oblasti Tatier v dôsledku globálnej zmeny klímy v rokoch
2000, 2040 a 2100.

Obr. 4.28: Teplotné optimum buka a jeho posun v dôsledku globálneho otepľovania
v rokoch 2000, 2040 a 2100. Svetlozelená farba vyjadruje zónu teplotného optima,
tmavozelená lokality kde súčasné rozšírenie duba korešponduje s jeho teplotným optimom,
a červená lokality, kde buk leží mimo svojho optima. Súčasné rozšírenie buka bolo odvodené
zo satelitných záznamov LANDSAT.
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Druhým projektom o ktorom sa zmienime v súvislosti s využívaním nástrojov GIS, je
projekt Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev postihnutých zmenou prírodných
podmienok (najmä klímy) na stabilnejšie ekosystémy, riešený Lesníckym výskumným
ústavom vo Zvolene. V posledných rokoch sa najmä v severných oblastiach Slovenska
stretávame s rozsiahlym rozpadom nepôvodných smrekových porastov, ktorý nadobúda
mimoriadne ekonomické a ekologické rozmery. Táto problematika je riešené na niekoľkých
úrovniach – na regionálnej úrovni, nástrojmi GIS, DPZ, štatistiky a geoštatistiky, kde je
riešený príčinný aspekt hynutia v závislosti od podmienok prostredia [1], na úrovni
jednotlivých stromov, so zameraním na prebiehajúce fyziologické procesy a možné príčiny
hynutia v tejto oblasti [2] a tretia úroveň je zameraná na ekonomické analýzy dopadov
hynutia a vypracovanie odporúčaní pre hospodárenie v ďalšom období [3]. Nástroje GIS
a DPZ majú uplatnenie najmä pri hodnotení príčinného aspektu rozpadu nepôvodných
smrekových porastov na regionálnej úrovni. Riešenie je založené na hľadaní vzťahov medzi
výsledkami hodnotenia zdravotného stavu porastov terénnym zisťovaním, určením vzťahu
týchto údajov a podmienok prostredia. S využitím skonštruovaného regresného modelu je
realizovaná predikcie potenciálu hynutia porastov do budúcna v rámci celého záujmového
územia. Riešenie je založené na predpoklade, že existuje určitý počet faktorov (biotických,
abiotických, antropických), ktoré ovplyvňujú charakter a intenzitu hynutia, a ktorých
poznanie umožní prijať opatrenia pre ďalšie obdobie. Ako čiastkové výsledky je na Obr. 4.29
možné vidieť rozloženie výskumných plôch, na ktorých bolo realizované hodnotenie
zdravotného stavu porastov a podmienok prostredia, a predbežnú predikciu hynutia
v najbližšom období. Model pH pôdy a model terénu, ako dve z mnohých premenných
potenciálne vysvetľujúci tejto jav, sú uvedené na Obr. 4.26. Bližšie je táto štúdia opísaná
v práci Hlásny a kol. (2005).
Obr. 4.29: Rozloženie
výskumných plôch
a predikcia hynutia
smrekových porastov
v najbližšom období.
Farebná škála vyjadruje
podmienkami prostredia
podmienený potenciál
hynutia porastov.
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Tretia problematika o ktorej sa zmienime, je venovaná simulovaniu šírenie ohňa
v krajine s rôznorodou topografiou a typom horľavej látky, pri rôznych poveternostných
podmienkach. Projekt je riešený Ústavom informatiky SAV, Technickou univerzitou vo
Zvolene, Lesmi SR, a Ekologickou a lesníckou výskumnou agentúrou (EFRA). Na opis
šírenia ohňa sa využíva metóda založená na Huygensovom princípe šírenia vĺn, pretože je
univerzálne použiteľná pre akýkoľvek typ krajinného krytu. Vyžaduje však znalosť veľkého
množstva vstupných parametrov týkajúcich sa reliéfu, vlastností paliva a poveternostných
podmienok. Samotná simulácia šírenia je vykonávaná v programe FARSITE (Finney 1998).
Systém vyžaduje vstup parametrov pre simuláciu šírenia v podobe textových súborov
a rastrových vrstiev. Textové súbory obsahujú informácie týkajúce sa klimatických
a poveternostných podmienok, rastrové informačné vrstvy obsahujú parametre reliéfu
(nadmorská výška, sklon, expozícia) a vlastnosti paliva (palivový model, pokrytie koruny,
hustota paliva, …).
Výsledkom simulácie sú rastrové a vektorové GIS vrstvy, v ktorých sú informácie
týkajúce sa šírenia požiaru (čas príchodu línie požiaru, smer a rýchlosť jeho šírenia)
a parametrov ohňa (intenzita horenia na línii požiaru, výška plameňa, vyžiarené teplo na
plochu, …). Predpokladá sa, že výsledky projektu bude možné použiť pri simulácii minulých
požiarov ako nástroj na rekonštrukciu ich priebehu, pri simulácii aktívnych požiarov, ako
nástroj na podporu rozhodovania v priebehu hasiacich prác a pri simulácii potenciálne
hroziacich požiarov ako nástroj na analýzu možností ich efektívneho potlačenia pri rôznych
scenároch ich priebehu. Softvérové aplikácie GIS (ArcGIS 9, ArcView 3.2, IDRISI 32)
zohrávajú v projekte dôležitú úlohu pri príprave a vytváraní vstupov pre potreby simulácie,
úprave a manipulácii s výstupmi simulácie a vizualizácii výsledkov simulácie šírenia ohňa.
Výsledok simulácie je možné vidieť na Obr. 4.30.

Obr. 4.30: Simulované šírenie požiaru 23. 10. 2000 o 18:00 (vznik požiaru) až do
25. 10. 2000 - 18:00 (uhasenie požiaru), v 6 hodinových intervaloch.
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Posledným uvedeným príkladom sú výsledky projektu Vývoj systému včasného
varovania pred odumieraním lesov a premnožením lykožrúta smrekového na Slovensku
založenom na DPZ. Projekt rieši Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Štátne lesy
TANAPu a Flamish Land Agency (Belgicko). Pre účely riešenia projektu bol vytvorený
model TANABBO (TAtra NAtional Park Bark Beetle Outbreak model), s nasledujúcimi
možnosťami:
1. identifikácia lokalít so zvýšeným rizikom napadnutia smrekových porastov
lykožrútom smrekovým,
2. operatívna analýza odhadu rizika napadnutia porastov lykožrútom smrekovým na
základe aktuálneho alebo prognózovaného vývoja klimatických podmienok,
3. detekcia prebiehajúceho
charakteristík

napadnutia

a

definovanie

jeho

geografických

Model je výsledkom syntézy poznatkov o ekológii lykožrúta smrekového, vybraných
porastových, stanovištných a meteorologických charakteristík. Model pracuje s nasledovnými
vstupnými údajmi:
1. statické: stanovištné charakteristiky (nadmorská výška, sklon, expozícia,
potenciálny príkon slnečného žiarenia),
2. dynamické: porastové charakteristiky (veková štruktúra, hektárová zásoba porastu,
drevinové zloženie, vetrové polomy, plocha napadnutá lykožrútom, údaje o
aktuálnej populácii lykožrúta),
3. hyperdynamické: meteorologické údaje (teplota, zrážky), zdravotný stav porastov
(NDVI).
Ako modelové územie bola použitá severná a južná časť Belianskych Tatier
(Obr. 4.31). Výstupom je mapa aktuálneho rizika napadnutia a mapa pravdepodobného šírenia
sa napadnutia porastov (Obr. 4.32, 4.33)

Obr. 4.31: Poloha modelového územia v rámci Vysokých Tatier.
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Obr. 4.32: Pravdepodobnosť vzniku nových ohnísk napadnutia.

Obr. 4.33: Pravdepodobnosť rozširovania sa už existujúcich ohnísk napadnutia.
Samostatnou, o nič menej významnou oblasťou je lesnícky výskum orientovaný na
rozličné metódy diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), čomu v predchádzajúcich kapitolách
nebola venovaná pozornosť. DPZ na jednej strane poskytuje množstvo cenných údajov pre
vedecké skúmanie priestorových systémov, na druhej strane je taktiež vyvíjajúcim sa vedným
odborom, ku ktorému sa priamo viaže väčšie množstvo výskumných aktivít. Táto oblasť
môže byť orientovaná buď metodologicky, na vývoj a optimalizáciu rozličných algoritmov
pre spracovanie a interpretáciu záznamov DPZ, alebo aplikačne, na hodnotenie vybraných
parametrov lesných ekosystémov a využitie týchto informácií pre dôkladnejšie poznanie ich
základných kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík. Jedná sa napr. o analýzu možností
využitia menej tradičných typov záznamov (infračervené, termálne, hyperspektrálne, laserové,
videometrické, radarové, interferometrické a pod.), alebo o vývoj a využitie nových
algoritmov spracovania a interpretácie záznamov. Tu sa stretávame s výskumom
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orientovaným napr. na využitie neurónových sietí, genetických algoritmov alebo
Markovových náhodných polí pri klasifikácii záznamov, Fourierových analýz pri
odstraňovaní periodických šumov, tvorbe viacrozmerných radiačných modelov a pod. Týmto
problémov sa však venujú najmä väčšie úzko špecializované výskumné laboratóriá. Vhodná
literatúra je dostupná najmä v anglickom jazyku. U nás sa problematike DPZ a jej aplikáciám
v lesníctve venovali napr. Scheer (1996, 1998), Raši a Bucha (2000), Raši (2002 ab), Schmidt
(2000) a ďalší.
4.5.

ZÁVER

Ako bolo možné vidieť v predchádzajúcich kapitolách, technológia GIS a špecifické
algoritmy na realizáciu priestorových analýz sú v súčasnosti neoddeliteľne spojené
s vedeckým výskumom všetkých možných priestorových systémov a problematík, lesnícke
nevynímajúc. Predchádzajúce kapitoly priniesli určitý pohľad na túto oblasť, počínajúc
všeobecným prehľadom inštitucionálneho zastrešenia lesníckeho výskumu a jeho prioritami,
cez vybrané oblasti priestorových analýz, až po ukážky využitia GIS pri riešení konkrétnych
projektov. Tento text je možné použiť v prvom rade na orientáciu v problematike, jej
zvládnutie však vyžaduje štúdium množstva ďalšej odbornej literatúry, na ktorú sme
priebežne odkazovali.
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5. MODELOVANIE RASTU LESA V PROSTREDÍ GIS
Marek Fabrika
5.1. RASTOVÉ SIMULÁTORY
Vďaka niekoľkoročnej spolupráci s kolektívom autorov modelu a programového
riešenia nemeckého rastového simulátora SILVA 2.2 (PRETZSCH, KAHN, BIBER,
POMMERENING, SEIFERT) v Mníchove v rokoch 1997-2000 a na základe ďalšej spolupráce pri
riešení medzinárodného vedeckého projektu Európskej únie s názvom: „Implementácia
stromových rastových modelov v hospodárskej úprave lesa“ v rokoch 2001-2004 získali
autori FABRIKA a ĎURSKÝ (2004) povolenie na vývoj rastového modelu pre slovenské
podmienky na princípe modelu SILVA. Model dostal názov SIBYLA ako akronym zo slov:
„Simulátor biodynamiky lesa“. Základnou podmienkou pri vývoji modelu boli nízke
náklady a krátky časový horizont na jeho vývoj, ďalej otvorená architektúra umožňujúca
náhradu niektorých parametrov modelu za nové pri jeho ďalšom spresňovaní a úplná
kompatibilita s informačným spektrom v slovenskej lesníckej prevádzke. V konečnom
dôsledku vznikla „kostra systému modifikovaných algoritmov zabalená do tela nového
softwarového riešenia“. Na jeho vývoji pokračoval FABRIKA v rámci zahraničného vedeckého
pobytu v Göttingene v rokoch 2004-2005. Vývoj bol sponzorovaný nadáciou Alexandra von
Humboldta. Rastový model bol dokončený do funkčného prototypu a bol integrovaný do
prostredia geografického informačného systému, čím dosiahol vysoký aplikačný potenciál.
V nasledujúcich riadkoch sa budeme zaoberať popisom modelu SIBYLA, jeho softwarovým
riešením, prepojením na geografický informačný systém a napokon popisom možností jeho
využitia v lesníckej praxi, vede a výučbe.
Model SIBYLA patrí do kategórie stromových rastových simulátorov, to znamená,
že modeluje vývoj jednotlivých stromov. Informáciu za celý porast získava sumarizovaním
stromových údajov. Zároveň sa radí k modelom distančne závislým, to znamená, že potrebuje
okrem dimenzií stromov aj ich priestorové súradnice. Model je zostrojený pre podmienky
Slovenska a to pre dreviny smrek, jedľa, borovica, buk a dub. Na Obr. 5.1 je znázornená
schéma modelu. Rastový model SIBYLA sa skladá z niekoľkých základných komponentov:
generátor štruktúry porastu (A), 3-D model štruktúry lesa (B), kalkulačný model (C),
mortalitný model (D), prebierkový model (E), konkurenčný model (F) a prírastkový model
(G). Počiatočnými vstupnými údajmi pre rastový model sú informácie o jednotlivých
stromoch (hrúbky, výšky, horizontálne a výškové pozície, výšky nasadenia korún a priemer
korún, kvalita stromov). V prípade ak dané údaje chýbajú, sú vygenerované prostredníctvom
generátora štruktúry porastu (A). Tento variant veľmi často prichádza do úvahy pri údajoch zo slovenskej inventarizácie lesa, kde sú k dispozícii len porastové charakteristiky
(stredné hrúbky, stredné výšky a hektárové zásoby pre jednotlivé druhy drevín). Zadané alebo
generované lesné porasty sú zobrazené vo forme 3-D modelu štruktúry (B) a sú pre nich
dopočítané produkčné charakteristiky, ekologické charakteristiky štruktúry lesa a ekonomické
charakteristiky pomocou kalkulačného modelu (C). V prípade požiadavky na ďalšie
prognózovanie rastu lesa sa aktivizujú modely v poradí mortalitný model (D), prebierkový
model (E), konkurenčný model (F) a prírastkový model (G). Výsledkom mortalitného
modelu (D) sú booleovské hodnoty, ktoré indikujú stav prežitia jednotlivých stromov v danej
perióde (1..strom prežil, 0..strom odumrel). Výsledkom prebierkového modelu (E) sú takisto
booleovské hodnoty, pričom hodnota 1 indikuje ponechanie stromu v poraste a hodnota 0
indikuje jeho vyťaženie v prebierke. Pre každý strom sa potom dopočíta redukčný rastový
faktor na základe konkurenčného modelu (F), ktorý závisí predovšetkým od konkurenčného
tlaku okolitých stromov. Napokon sa na každý strom, ktorý prešiel do ďalšej periódy (má obe
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booleovské hodnoty 1), aplikuje prírastkový model (G). Výsledkom prírastkového modelu je
hrúbkový a výškový prírastok každého stromu, ktorý závisí od klimatických a pôdnych
charakteristík stanovišťa. Tento je redukovaný prostredníctvom redukčného faktora
z predchádzajúceho modelu (F). Na základe toho sú vypočítané nové hrúbky a výšky stromov.
Ostatné stromové charakteristiky, napríklad parametre korún, sú dopočítané z takzvaných
priečnych vzťahov. Nová porastová situácia je opäť vizualizovaná modelom (B) a sú
dopočítané výstupné porastové údaje modelom (C). Postupnosť modelov sa opakuje až do
ukončenia prognózy. V nasledujúcich texte sa budeme zaoberať popisom jednotlivých
modelových komponentov.

štartovacie
hodnoty

ŠTART

Chýbajúce
údaje ?

ÁNO

generátor štuktúry
porastu

NIE
3D-model štruktúry

výsledky

kalkulačný
model
produkcia
ekológia
ekonomika

mortalitný model
M i {0,1}

ÁNO

prebierkový model
T i {0,1}

Pokračovať ?
NIE

KONIEC

konkurenčný model
RED i
prírastkový model
Ii

y

y i,t pre M i = 0
0 pre Ti = 0

{

i,t+1 =

f (y i,t , RED i , I i ) pre M i = 1 a Ti = 1

Obr. 5.1: Popis modelu SIBYLA
5.2. GENERÁTOR ŠTRUKTÚRY LESA
Model slúži na vygenerovanie chýbajúcich údajov jednotlivých stromov (hrúbky,
výšky, parametre korún, priestorové súradnice umiestnenia, kvalita). Generátor modelu
SIBYLA bol prispôsobený pre slovenské informačné zdroje, ktoré sú uvedené v tabuľke 5.1.
Generátor umožňuje využiť údaje na rôznej úrovni detailnosti vstupov a to od údajov
jednotlivých stromov s možnosťou dogenerovania výšok, parametrov korún, kvality a
súradníc stromov, cez údaje zastúpenia hrúbkových stupňov, kvalitových stupňov a
opakovaných meraní výšok stromov až po porastové údaje z taxačného opisu, prípadne opisné
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parametre výberkového lesa. Samozrejme, že so znižovaním detailnosti vstupov sa znižuje aj
presnosť a miera priblíženia vygenerovanej štruktúry ku skutočnej.
Základom modelu sú frekvenčné krivky hrúbkových početností a výškové krivky
porastu. Frekvenčné hrúbkové krivky sú odvodené na základe WEIBULLOVEJ funkcie zvlášť
podľa jednotlivých druhov drevín. Výsledný tvar je nasledovný:
c −1

⎛ di ⎞

c

−⎜ ⎟
c ⎛d ⎞
f (d i ) = .⎜ 1.3 ⎟ .e ⎝ b ⎠ .N .h
b⎝ b ⎠

(1)

Koeficienty rovnice b a c sú dopočítané na základe strednej kvadratickej hrúbky
dreviny v poraste a jej variačného koeficienta. Na základe veľkosti hrúbkového stupňa (h) a
celkového počtu stromov danej dreviny (N) sa potom modeluje počet stromov daného
hrúbkového stupňa (di). Ďalším variantom pre modelovanie hrúbkovej štruktúry sú krivky pre
modelovanie klesajúcich početností vo výberkových lesoch. K dispozícii je variant
s geometrickým klesajúcim radom podľa Liocurta (1898) a variant s Meyerovou (1952)
frekvenčnou funkciou. V prvom prípade sa využíva maximálna hrúbka a zvolený tvarový
kvocient, v druhom prípade sa volí typ výberkového lesa.
Tab. 5.1: Možnosti vstupov a informačné zdroje pre generovanie štruktúry lesa
charakter vstupných údajov

zdroje údajov

stromové údaje

stupeň detailnosti
a presnosti

trvalé výskumné plochy (TVP),

najvyšší

trvalé monitorovacie plochy (TMP),
iné výskumné objekty

údaje o početnosti

hrúbka-výška-kvalita

priemyselná taxácia
s meraním výšok po hrúbkových stupňoch

hrúbka-kvalita

priemyselná taxácia
s meraním výšok pre stredný kmeň

hrúbka-výška

výberová porastová inventarizácia
s meraním výšok po hrúbkových stupňoch

hrúbka

výberová porastová inventarizácia
s meraním výšok pre stredný kmeň

porastové údaje

opis porastov (lesný hospodársky plán)

Parametre výberkového lesa

opis charakteru výberkového porastu

najnižší

Pre jednotlivé stromy sú potom dopočítané ich výšky pomocou jednotných výškových
kriviek (ŠMELKO ET AL. 1987) odvodených pre jednotlivé druhy drevín:
⎡
h = 1,3 + hg − 1,3 . exp⎢ a0 + a1 .hg + a2 .d g
⎢⎣

(

)

(
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Vstupom do kriviek sú okrem hrúbky stromov (d1.3) aj stredná kvadratická hrúbka
dreviny (dg) a stredná výška dreviny (hg). Okrem jednotnej výškovej krivky je ponúkaný aj
model výškových taríf pre výberkové lesy:
2

d1.3
h = 1,3 +
a
a2
b
b2
⎛
a0 + 1 +
+ ⎜ b0 + 1 +
2
AVT AVT
AVT AVT 2
⎝

c
c2
⎞
⎛
⎟.d1.3 + ⎜ c0 + 1 +
AVT AVT 2
⎠
⎝

⎞
2
⎟.d1.3
⎠

(3)

Do modelu vstupuje absolútna výšková tarifa (AVT), ktorá vyjadruje priemernú výšku
stromu s hrúbkou 50 cm. Korunové parametre stromov (priemer koruny a výška nasadenia
koruny) sú odvodené na základe hrúbok a výšok stromov. Využívajú sa regresné rovnice z
modelu SILVA 2.2 (PRETZSCH a KAHN 1998).

cd = e

⎛
h
⎜ a 0 + a1 . ln ( d 1.3 ) + a 2 .h + a 3 . ln
⎜
d
1.3
⎝

⎞
⎛
h
⎛
⎜ a0 + a1 .
+ a2 .d1.3 ⎟⎟ ⎞
⎜
⎜
d1.3
⎠⎟
ch = h.⎜1 − e ⎝
⎟
⎜
⎟
⎝
⎠

⎞
⎟
⎟
⎠

(4)

(5)

Ďalej sú vygenerované horizontálne súradnice stromov pomocou homogénneho
POISSONOVHO procesu (PRETZSCH 1993). Algoritmus umožňuje náhodné rozmiestnenie
stromov alebo skupinové (resp. pruhové) primiešanie jednej dreviny do náhodného
rozmiestnenia ostatných drevín. Generovanie sa riadi na základe filtrov. V prvom kroku sa
generujú pozície primiešanej dreviny. V druhom kroku sa vyplní porast ostatnými drevinami.
Makroštruktúra porastu, t.j skupiny alebo pruhy, sa vytvára pomocou filtra prvého stupňa.
Druhý filter usmerňuje mikroštruktúru porastu (minimálne povolené vzdialenosti medzi
stromami). Model je plne stochastický. K horizontálnym súradniciam stromov sa dogenerujú
výškové súradnice stromov. Pre tieto účely sa využíva výšková sieť odvodená z digitálneho
modelu terénu a princíp bilineárnej interpolácie (FABRIKA 2003). Na záver sa dogenerujú
kvalitatívne charakteristiky stromov (kvalitový stupeň a poškodenie). Údaje sú odvodené
stochastickým generovaním na základe percentuálneho zastúpenia jednotlivých kvalitových
stupňov a poškodených stromov v poraste. V prípade ak informácia o percentuálnom
zastúpení kvality a poškodených stromov chýba, dopočíta sa na základe absolútej výškovej
bonity (q) a veku dreviny (t) podľa vzťahov odvodených PETRÁŠOM a opublikovaných v práci
HALAJ ET AL. (1990).
%qual = a + b.q c

(6)

%dmg = a + b.t c

(7)

Všetky vstupné údaje pre generovanie štruktúry porastov sú prevzaté alebo odvodené
z bežne dostupných údajov inventarizácie lesa. Uvedený model je veľmi flexibilný a
umožňuje vygenerovať širokú škálu porastových štruktúr od rovnovekých rovnorodých
homogénnych porastov až po rôznoveké rôznorodé porasty s vysokým stupňom biodiverzity.
5.3. 3D-MODEL ŠTRUKTÚRY LESA
Model slúži na vizualizáciu porastovej štruktúry. Pre tieto účely sú využité dva
prístupy. Prvý prístup (A) je určený pre základnú generalizovanú informáciu o poraste.
Využíva rovinné premietacie techniky na zobrazenie porastu v 3D perspektíve. Model
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umožňuje meniť uhol pohľadu prostredníctvom posunu a natáčania porastu a pozorovateľa.
Druhý prístup (B) využíva export do virtuálnej reality (VRML). Umožňuje vytvoriť
plnohodnotný 3-D model porastu s možnosťou neobmedzenej virtuálnej prechádzky a letu.
Algoritmy a technické prevedenie vizualizácie sú popísané v práci (FABRIKA 2003). Na
Obr. 5.2 sú príklady oboch prístupov vizualizácie v modeli SIBYLA.

A

B

Obr. 5.2: Príklady prístupov vizualizácie lesa v modeli SIBYLA
Do modelu SIBYLA bola integrovaná aj vizualizačná technológia na báze sférických
fotografií systémom internet PIcture eXtension - iPIX. Technológia spočíva na snímkovaní
lesného porastu pomocou dvoch hemisférických fotografií. Hemisférické fotografie sú
vytvorené pomocou špeciálnej šošovky typu „rybie oko“ so záberom 185°. Snímky sú
vzájomne otočené o 180° do protiľahlých smerov. Snímky sú spojené špeciálnym softwarom
do jednej sférickej virtuálnej scény, ktorá je premietnutá na vnútorné steny gule. Užívateľ sa
nachádza vo vnútri gule, pričom môže plynulo meniť horizontálny a vertikálny uhol pohľadu.
Proces spojenia fotografií pracuje na technológii analýzy obrazu, ktorá využíva 2,5°
prekrytovú okrajovú zónu snímok (Obr. 5.3). Vizualizácia lesa na báze iPIX fotografií má
opodstatnenie predovšetkým pre účely archivovania štrukturálne zaujímavých častí lesných
porastov, napríklad na trvalých výskumných plochách alebo v pralesovitých štruktúrach.
Keďže vychádza zo skutočnej štruktúry lesa, jej uplatnenie nemá význam v prípade použitia
generátora štruktúry lesných porastov.
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hemisférické snímky
sférická snímka

iPIX formát

+
Obr. 5.3: Proces výroby iPIX formátu
5.4. KALKULAČNÝ MODEL
Model zabezpečuje dopočítanie charakteristík produkcie, biodiverzity, výnosov a
nákladov porastu.
Z produkčných charakteristík sú vypočítané údaje vzťahujúce sa na stredný kmeň
(priemerný vek, stredná hrúbka, stredná výška, variabilita hrúbok, horná výška, objem
stredného kmeňa), hektárové veličiny (počet stromov, kruhová základňa, zásoba, plocha
korunovej projekcie) a charakteristiky hustoty (stupeň zápoja, index hustoty porastu a
zakmenenie). Na výpočet sa používajú algoritmy slovenskej biometrickej praxe, napríklad
objemové rovnice stromu (PETRÁŠ a PAJTÍK 1991), prípadne algoritmy prevzaté zo zahraničia,
napríklad stupeň zápoja porastu (CROOKSTON a STAGE 1999) a index hustoty porastu
(REINEKE 1933).
Rozmanitosť a pestrosť lesných porastov je hodnotená prostredníctvom indexov
druhovej a štrukturálnej diverzity. U druhovej diverzity sú vypočítané indexy druhovej
bohatosti, rôznorodosti a vyrovnanosti, a u štrukturálnej diverzity je hodnotená horizontálna a
vertikálna štruktúra, ako aj diferenciácia štruktúry. Väčšina indexov je normalizovaná na
rozpätie od 0 po 1, aby sa dali ľahko interpretovať. Hodnota 0 znamená najnižší stupeň
diverzity a hodnota 1 najvyšší stupeň. Na výpočet boli použité klasické biodiverzitné indexy
rôznych autorov (MARGALEF 1958, MENHINICK 1964, SIMPSON 1949, SHANNON 1948, PIELOU
1975, HILL 1973, CLARK a EVANS 1954, PRETZSCH 1992, FÜLDNER 1995, JAEHNE a
DOHRENBUSCH 1997).
Výpočet výnosov z lesa je založený na rozdelení objemu stromov do jednotlivých
akostných tried podľa platných sortimentačných modelov (PETRÁŠ a NOCIAR 1990, 1991).
Vstupom do modelov sú hrúbka stromu, kvalitový stupeň stromu, poškodenie stromu,
prípadne oblasť lesov a vek stromu. Výsledné výnosy z lesa sú získané na základe prepočtu
objemu jednotlivých sortimentov pomocou ich cien v Sk.
Model zároveň kalkuluje náklady pre základné činnosti: ťažba, sústreďovanie a
manipulácia dreva. Vypočítané sú celkové priame náklady v členení na mzdové, materiálové
a sociálne náklady. Mzdové náklady (C1) sú odvodené z platných výkonových noriem pre
ťažbu, sústreďovanie a manipuláciu. Základom je normočas v normohodinách na m3 danej
dreviny odvodený na základe časových štúdií v členení podľa jednotlivých metód, technológií
a činností. Tie sú modifikované na základe zrážok a prirážok podľa podmienok pri ich
vykonávaní. Výsledný normočas (NT) je prepočítaný pomocou objemu danej dreviny (V)
v m3 a mzdovej tarify (T) v Sk.h-1:
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C1 = NT.V.T

(8)

Materiálové náklady (C2) pre činnosti vykonávané pomocou motorovej píly (ťažba a
manipulácia) sa vypočítajú podľa:
C2 = NT.k.M.V

(9)

t.j. normočas uvedených činností je redukovaný pomocou redukčného koeficienta
náhrad za motorovú pílu (k) a prepočítaný podľa materiálových nákladov na redukovanú
normohodinu (M) a vykonaného objemu (V). Pre sústreďovanie sú materiálové náklady
odvodené priamo z vykonaného objemu sústreďovania (V) a materiálových nákladov na m3
(M).
C2 = V.M

(10)

Sociálne náklady (C3) sú vypočítané na základe mzdových nákladov (C1) a koeficienta
mzdových odvodov do poisťovní (S).
C3 = C1 .S

(11)

Celkové priame náklady (C) sú vypočítané ako súčet mzdových, materiálových a
sociálnych nákladov.
5.5. MORTALITNÝ MODEL
Mortalitný model bol plne prevzatý z modelu SILVA 2.2. Skladá sa teda z dvoch
zložiek: model pravdepodobnosti odumretia stromu (ĎURSKÝ 1997) a model prahovej
konkurencie (PRETZSCH a KAHN 1998).
A. Model pravdepodobnosti odumretia stromu vychádza z logistickej regresie

F ( x, a ) =

1
,
1 + e −L(x )

(12)

pričom logická hodnota L(x) je funkciou hrúbky stromu (d1.3), relatívneho prírastku na
kruhovej základni (5.ig.d1.3-1), štíhlostného koeficienta stromu (h.d1.3-1) a absolútnej výškovej
bonity (AVB50) odvodenej z výškového rastového potenciálu vo veku 50 rokov:
L(x ) = a 0 + a1 .d1.3 + a 2 .

5.i g
d 1 .3

+ a3 .

h
+ a 4 . AVB50
d 1 .3

(13)

Pomocou regresného modelu je potom dopočítaná pravdepodobnosť odumretia stromu podľa

b0

Mrt % =
e

b1 . F ( x ,a )b2

.r (SD ) ,

(14)

kde r(SD) je redukčný index (0-1) závislý od relatívnej hustoty porastu (SD) podľa princípu
REINEKEHO pravidla (1933). Strom potom odumrie, ak je jeho pravdepodobnosť odumretia
väčšia ako 50 %.
B. Model prahovej konkurencie tvorí doplnkovú zložku, ktorá vychádza z výpočtu
priemerného konkurenčného indexu CCL ( x ) a jeho smerodajnej odchýlky (s) pre daný
strom. Tieto sú regresne odvodené v závislosti od jeho objemu. Pre každý strom sa potom
vypočíta hodnota lognormálneho rozdelenia podľa
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zα / 2 =

ln (1 + CCL ) − x
s

(15)

a ak je väčšia ako kritická hodnota 2,5, tak strom odumrel.
5.6. PREBIERKOVÝ MODEL
Model prebierkových a ťažbových zásahov bol v modeli SIBYLA kompletne
prepracovaný. Prebierkový model je založený na analyticko-kauzálnom prístupe. Model sa
skladá z nasledujúcich komponentov: modelu bio-sociologického postavenia stromu, modelu
existenčného skóre stromu, modelu druhu výberu, modelu prebierkovej sily a napokon
modelu druhu prebierky.
Model bio-sociologického postavenia stromu zatrieďuje stromy do zjednodušenej
KONŠELOVEJ (1931) stupnice: 1 - predrastavé stromy, 2 – úrovňové stromy, 3 – vrastavé
stromy, 4 – zatienené stromy. Postavenie v stupnici je modelované pomocou klasifikačného
pravidla:

⎧hi ≥ h95% ⇒ 1
⎪
⎪(hi < h95% ) ∧ (hi ≥ (h95% − l L )) ⇒ 2
BIOSOC = ⎨
⎪(hi < (h95% − l L )) ∧ (hi ≥ ch ) ⇒ 3
⎪h < ch ⇒ 4
⎩ i

(16)

Klasifikačné pravidlo vychádza z princípu zobrazeného na Obr. 5.4. Je založené na výpočte
hornej výšky a na stanovení osvetlenej a zatienenej časti koruny stromu s hornou výškou.
Parametre tejto koruny (tzv. dominantnej koruny) sú vypočítané podľa modelov PRETZSCHA
(2001).
osvetlená časť
dominantnej koruny
lL

zatienená časť
dominantnej koruny

h95%

2 2 2 2

1 3 2 42 2

Obr. 5.4: Princíp stanovenia bio-sociologického postavenia stromu
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Model existenčné skóre stromu (od 0 po 1) indikuje jeho uprednostnenie do ťažby
(ak je blízke 0), alebo podporu v rámci skupiny budúcich rubných stromov (ak je blízke 1).
Do modelu existenčného skóre vstupuje konkurenčný tlak stromu, kvalita stromu, vitalita
stromu a mortalita stromu. Uvedené faktory sú modelované na základe fuzzy hodnoty
z intervalu 0 až 1 získaných transformáciou z hodnoty indikátorov. Pre hodnotenie
konkurenčného tlaku sa využíva kritická hodnota vychýlenia aktuálneho konkurenčného tlaku
stromu od priemerného konkurenčného tlaku pri danom objeme stromu (vzťah 15). Pre
hodnotenie kvality stromu sa využíva percentuálne zastúpenie najhodnotnejších sortimentov
(I-IIIA) z objemu stromu vypočítané podľa modelov PETRÁŠA a NOCIARA (1990,1991). Pre
hodnotenie vitality stromu sa využíva veľkosť povrchu koruny vypočítaná podľa modelov
PRETZSCHA (2001). Transformácia uvedených indikátorov do fuzzy hodnoty sa prevádza na
základe príslušnosti do neostrej množiny. Mortalita stromu je určená booleovskou hodnotou
na základe mortalitného modelu: 0, ak strom odumrel, a 1, ak strom žije. Faktory sú potom
agregované do výslednej hodnoty existenčného skóre na základe algoritmu podľa REYNOLDSA
(1999).
Model SIBYLA ponúka nasledujúce prebierkové, resp. ťažbové režimy: podúrovňová
prebierka, úrovňová prebierka, neutrálna prebierka, metóda budúcich rubných stromov,
metóda cieľovej hrúbky, metóda cieľovej frekvenčnej krivky, metóda obnovného prvku a
prebierka podľa zoznamu. Sila podúrovňovej, úrovňovej a neutrálnej prebierky je
modelovaná na základe zadanej konštantnej sily alebo sily, ktorá je určená matematickým
vzťahom závislým od veku, strednej hrúbky, strednej výšky alebo hornej výšky dreviny. Na
modelovanie je možné využiť ponúkané funkcie (polynóm, všeobecný logistický regresný
model, rastový model podľa CHAPMANA a RICHARDSA, rastový model podľa KORFA, model
podľa REINEKEHO, MEYEROVU alebo WEIBULLOVU funkciu). Sila môže byť určená ťažbovým
percentom, skutočným objemom ťažby, veľkosťou porastu po zásahu definovanou zásobou,
kruhovou základňou alebo počtom stromov, prípadne požadovaným zakmenením porastu.
Rozdiel spočíva iba v cieľovej skupine stromov, v ktorej sa prevádza ťažba. Pri podúrovňovej
prebierke sa najprv ťaží zo skupiny zatienených a vrastavých stromov a potom sa pokračuje
v skupine úrovňových stromov. Pri úrovňovej prebierke sa začína u predrastavých a
úrovňových stromov a pokračuje sa vrastavými stromami. Neutrálna prebierka vyberá stromy
zo všetkých skupín bio-sociologického postavenia naraz. Odstraňujú sa pritom stromy
s najnižšími hodnotami existenčného skóre dovtedy, pokiaľ sa nenaplní požadované množstvo
ťažby. Pri metóde budúcich rubných stromov sa najprv vyberú nádejné resp. cieľové
stromy. Ich počet je definovaný počtom stromov na hektár alebo požadovaným odstupom
v metroch. Stromy sa vyberajú rovnakým postupom ako pri úrovňovej prebierke, rozdiel je
len v tom, že sa vyberajú stromy s najvyšším existenčným skóre. Konkurenti cieľových
stromov sa vyberajú troma variantnými spôsobmi. Prvou možnosťou je definícia polomeru
uvoľnenia. Všetky stromy, ktoré sa nachádzajú do zvolenej vzdialenosti od budúceho rubného
stromu, budú odstránené. Druhou možnosťou je odstránenie zvoleného počtu konkurentov na
každý nádejný, resp. cieľový strom. Odstránia sa pritom stromy, ktoré majú najvyššiu
hodnotu A podľa JOHANNA (1982).

A=

H j di
.
aij D j

(17)

Do výpočtu vstupuje výška a hrúbka budúceho rubného stromu (Hj, Dj), hrúbka
hodnoteného konkurenta (di) a jeho vzdialenosť (aij). Poslednou možnosťou je definícia sily
prebierky podľa A hodnoty JOHANNA (1982). V tomto prípade sa zadá A hodnota (4 až 9),
podľa vzťahu 17 sa recipročne dopočíta teoretická vzdialenosť, a ak je skutočná vzdialenosť
stromu menšia ako teoretická, tak sa strom považuje za konkurenta budúceho rubného stromu
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a bude odstránený. Čím nižšia je A hodnota, tým silnejší je zásah. Metóda cieľovej hrúbky
je veľmi jednoduchá. Odstraňuje sa zvolené percento stromov s hrúbkou väčšou ako zvolená
cieľová dimenzia (dimenzia rubného typu). Vyberajú sa stromy s najnižšou hodnotou
existenčného skóre. Metóda cieľovej frekvenčnej krivky je určená hlavne pre výberkové
lesy. Užívateľ definuje požadovanú krivku rozdelenia hrúbkových početností. Na
modelovanie môže využiť napríklad klesajúce krivky podľa MEYERA alebo WEIBULLA.
Početnosti v hrúbkových stupňoch, ktoré presahujú úroveň krivky, sú redukované na hodnotu
funkcie. Vyberajú sa pritom stromy s najnižšou hodnotou existenčného skóre. Metóda
obnovného prvku je určená hlavne pre rubné ťažby, prípadne pre schematické, resp.
geometrické prebierky. Užívateľ definuje tvar, veľkosť a umiestnenie obnovného prvku
(kotlík vo forme kruhu alebo pásový rub vo forme pruhu). Stromy, ktoré sa nachádzajú vo
vnútri prvku budú odstránené. Zároveň je možné definovať aj zóny ochrany stromov vo
vnútri obnovných prvkov a šetriť tak napríklad prirodzené zmladenie vzniknuté
v predchádzajúcich obnovných prvkoch pri ich rozširovaní. Poslednou možnosťou je
prebierka podľa zoznamu, ktorá je úplne riadená užívateľom modelu. Stromy do prebierky,
resp. budúce rubné stromy sú manuálne označené v zozname stromov. Alternatívne sa dá
použiť aj virtuálna realita na interaktívny výber stromov.
5.7. KONKURENČNÝ MODEL

Konkurenčný model je úplne zhodný s modelom SILVA 2.2. Rozdiel je len v tom, že
index konkurenčného korunového svetla je naviac terénne senzitívny. To znamená, že pri
výpočte konkurenčných uhlov βij sa zohľadňujú aj výškové súradnice päty hodnoteného
stromu a konkurentov (Obr. 5.5) podľa:

β ij =

π ⎛⎜ α j

⎞
rij
⎟
− arctg
.
(vnmi + hi ) − (vnm j + p j .h j ) ⎟⎠
180 ⎜⎝ 2

αj

(18)

nj=4

ki

Aj

βij

i=4
i=3

j
hj

cAj
pj.hj

cAi

hi

DISTj

i=2

j
i=1

i=1

rij
vnmj

vnmi

Obr. 5.5: Princíp konkurenčného indexu CCL
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Výsledný index sa potom počíta podľa nasledujúceho vzťahu:
n

CCL = ∑ β ij
i =1

cAi
.k i
cA j

(19)

Podobne ako v modeli SILVA 2.2 sa okrem hlavného konkurenčného indexu CCL
počíta aj faktor konkurenčnej asymetrie RDISTj a faktor premiešania konkurenčných druhov
drevín MIXj. Pri faktore asymetrie sa vypočíta ťažisko konkurujúcich stromov (Obr. 5.6) a
určí sa vzdialenosť ťažiska od hodnoteného stromu. Ak je vzdialenosť nulová, konkurencia je
úplne symetrická s maximálnym účinkom. Čím je vzdialenosť ťažiska väčšia, tým je účinok
konkurencie menší. Účinok sa prenáša na výslednú hodnotu konkurenčného indexu podľa
vzťahu odvodeným PUKKALOM (1989). Pri faktore premiešania sa hodnotí podiel celkovej
plochy korunového plášťa ihličnatých konkurentov voči celkovej ploche korunového plášťa
všetkých jedincov. Uvedený podiel potom modifikuje výsledný účinok konkurencie.
5.8. PRÍRASTKOVÝ MODEL

Prírastkový model je založený na ekologickej bonitácii, ktorá vychádza priamo
z klimatických a pôdnych charakteristík stanovišťa:
-

s1 resp. N2O - obsah NOx v ovzduší,

-

s2 resp. CO2 - obsah CO2 v ovzduší,

-

s3 resp. NUTR - zásobenie živinami v pôde,

-

s4 resp. DAYS - dĺžka vegetačného obdobia,

-

s5 resp. TAMPL - ročná teplotná amplitúda,

-

s6 resp. TEMP - priemerná teplota počas vegetačného obdobia,

-

s7 resp. MOIST - pôdna vlhkosť,

-

s8 resp. PRECIP - úhrn zrážok počas vegetačného obdobia,

-

s9 resp. ARID - index aridity vo vegetačnom období.

Tieto faktory vstupujú do transformačných funkcií, ktoré boli zostrojené na základe
senzitivitných štúdií drevín. Príklad pre drevinu smrek a buk je na Obr. 5.7. Výsledkom
funkcií sú redukčné faktory (0-1), ktoré sa agregujú do nutričného (N2O + CO2 + NUTR),
termálneho (DAYS + TAMPL + TEMP) a humidného indexu (MOIST + PRECIP + ARID).
Princíp transfomačných a agregačných funkcií bol plne prevzatý z modelu SILVA 2.2 (KAHN
1994). Indexy potom redukujú výškový rastový potenciál jednotlivých drevín. Postup spočíva
v interpolácii asymptóty a veku kulminácie výškového prírastku medzi hornou a spodnou
obalovou výškovou krivkou. Horná výšková krivka vyjadruje maximálnu potenciálnu
výškovú krivku stromu (v najlepších podmienkach) a spodná obalová krivka minimálnu
výškovú krivku stromu (v najhorších podmienkach). Rámce pre výškové krivky boli špeciálne
odvodené pre slovenské produkčné pomery. Krivky sa odlišujú nielen svojim rozpätím, ale aj
matematickým tvarom (8). Model SILVA 2.2 využíva funkciu CHAPMANA a RICHARDSA a
model SIBYLA KORFOVU funkciu. Z interpolovanej asymptóty a veku kulminácie výškového
prírastku je potom odvodená aktuálna výšková krivka rastového potenciálu pri daných
stanovištných faktoroch. Z danej krivky sa potom odvodí potenciálny výškový prírastok na
základe pôvodnej výšky stromu a intervalu rastovej simulácie (1 rok).
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Obr. 5.7: Príklad transformačných funkcií pre dreviny smrek a buk
Potenciálny hrúbkový prírastok stromu je odvodený z krivky maximálneho prírastku
v závislosti od jeho hrúbky a agregovaného indexu vplyvu nutričných, termálnych a
humidných faktorov. Aj v tomto prípade bola odvodená krivka špeciálne pre slovenské
produkčné pomery (Obr. 5.9). Prírastková funkcia CHAPMANA a RICHARDSA bola aj tu
nahradená KORFOVOU prírastkovou funkciou. Aktuálne výškové a hrúbkové prírastky sú
potom redukované na základe aktuálneho konkurenčného tlaku stromu a vitality stromu.
K prírastkom sa potom generuje aj stochastická zložka. Zložka bola odvodená z meraní na
trvalých monitorovacích plochách v sieti 4 x 4 km.
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Obr. 5.8: Porovnanie rozpätia výškového potenciálu pre modely SIBYLA a SILVA 2.2
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Obr. 5.9: Porovnanie maximálneho hrúbkového prírastku v modeloch SIBYLA a SILVA 2.2
Okrem detailného modelu klimatických a pôdnych charakteristík bol odvodený aj
generalizovaný model, ktorý vychádza z bežne dostupných údajov lesnej prevádzky: oblasť
lesov, nadmorská výška, expozícia porastu, sklon porastu, kalendárny rok a lesný typ. Na
základe týchto údajov sú vygenerované podrobné klimatické a pôdne charakteristiky. Model
klimatických charakteristík bol odvodený na základe údajov meteorologických staníc. Tie boli
transformované do potrebnej podoby (dĺžka vegetačného obdobia, priemerná teplota vo
vegetačnom období, ročná teplotná amplitúda a úhrn zrážok vo vegetačnom období) a boli
regionalizované v prostredí geografického informačného systému na celé územie Slovenska
(Obr. 5.10). Pri regionalizácii boli využité nástroje geografickej interpolácie. Geografická
vrstva oblasti lesov bola prekrytá vrstvami odvodených klimatických rastrov. Vyčlenené
rastre boli podrobené cross-klasifikácii prostredníctvom nadmorskej výšky. Výstupom sú
tabuľky klimatických charakteristík pre maximálne a minimálne nadmorské výšky v rámci
jednotlivých oblastí lesov. Výsledná klimatická charakteristika je potom odvodená na základe
príslušnosti porastu do oblasti lesov a interpolácie z tabuľky pomocou nadmorskej výšky.
Charakteristika je ďalej modifikovaná na základe expozície a sklonu porastu pomocou
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modifikačnej funkcie. Pôdne charakteristiky sú odvodené na základe príslušnosti porastu do
lesného typu a koncentrácia CO2 a NOx v ovzduší je odvodená na základe regresného vzťahu
do ktorého vstupuje kalendárny rok začiatku simulácie.
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Obr. 5.10: Regionalizácia klimatických charakteristík v prostredí GIS
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5.9. PROGRAMOVÉ RIEŠENIE MODELU SIBYLA

Matematické modely rastového simulátora SIBYLA boli pretransformované do
uceleného programového riešenia na personálnom počítači. Programový balík nesie názov
SIBYLA Suite. Jedná sa o modulový systém, ktorý je združený do centrálnej aplikácie.
Jednotlivé moduly boli vytvorené vo vývojovom prostredí DELPHI 5 s využitím objektového
a štrukturálneho programovania. Software je určený pre všetky operačné systémy typu
Microsoft Windows počnúc verziou Windows 95. Systém komunikuje s ústrednou databázou
typu Microsoft Access 97 a to prostredníctvom rozhrania ODBC. Súčasťou programového
riešenia sú aj ďalšie submoduly. Jedná sa o lokálne GIS prostredie naprogramované pomocou
ActiveX komponentov MapObjects LT 2.0 firmy ESRI. Ďalej je to ActiveX komponent
Blaxxun Contact 3D na interaktívnu manipuláciu s virtuálnou realitou a ActiveX komponent
iPIX na manipuláciu so sférickými snímkami na báze „rybieho oka“. Štruktúra programového
riešenia je zobrazená na Obr. 5.11. Jednotlivé moduly sú samostatné a môžu byť riadené aj
z iných programových aplikácií napríklad pomocou makrojazykových interpreterov.
Predávanie parametrov jednotlivým modulom je zabezpečené prostredníctvom
konfiguračných súborov a samotnej databázy, ktorá uchováva vstupy ako aj výstupy zo
spracovania modulov. Pre zjednodušené využitie programu je k dispozícii centrálne menu,
ktoré umožňuje jednoduchú obsluhu užívateľom systému.

Kartograf

Analytik
Médium

Lokalizátor

Kultivátor

Prorok

Sudca

Kalkulátor

Prieskumník

Lektor

Generátor

Obr. 5.11: Modulová výstavba programového balíka SIBYLA Suite
Softwarový balík SIBYLA Suite sa skladá z niekoľkých modulov:
Generátor zabezpečuje generovanie údajov o jednotlivých stromoch (hrúbky, výšky,
parametre korún, priestorové súradnice, parametre kvality) na základe údajov porastovej
inventarizácie.
Médium zabezpečuje výber porastov pre prognózu. Porasty je možné vyberať aj
prostredníctvom GIS nástrojov modulu Kartograf.
Lokalizátor zabezpečuje nastavenie klimatických a pôdnych parametrov lesných
porastov, ktoré ovplyvňujú výškový a hrúbkový prírastok stromov.
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Kultivátor zabezpečuje široké možnosti pre nastavenie prebierok a ťažbových
zásahov v lesných porastoch (podúrovňová prebierka, úrovňová prebierka, neutrálna
prebierka, metóda budúcich rubných stromov, metóda cieľovej hrúbky, metóda cieľovej
frekvenčnej krivky, prebierka podľa zoznamu, interaktívna prebierka, asanačná prebierka,
metóda obnovného prvku). Umožňuje ľubovoľné nastavenie počtu a dĺžky periód prognózy
vrátane ľubovoľnej sily zásahu.
Prorok je hlavný modul, ktorý prevádza samotné rastové prognózy. Simuluje
prírastok stromov vzhľadom na klimatické a pôdne faktory, konkurenciu okolitých stromov a
vitalitu stromov. Simuluje proces odumierania stromov ako aj proces prirodzeného zmladenia
a umelej obnovy porastov.
Kalkulátor počíta produkčné, ekologické a ekonomické charakteristiky
predpovedaného stavu porastov. Pred výpočtom je možné voliť ťažbovo-dopravné postupy
vrátane technológií, metód a podmienok. Zároveň je možné špecifikovať jednotkové mzdové
a spotrebné náklady. Výpočet priamych nákladov je potom založený na využití integrovaných
výkonových noriem. Zároveň sú stanovené aj výnosy z lesa vo forme hodnoty produkovaných
sortimentov. Pred výpočtom je možné nastaviť jednotkové ceny sortimentov. Výsledkom sú
aj bežné produkčné porastové charakteristiky a indexy biodiverzity lesa.
Prieskumník zobrazuje údaje o predpovedanom stave porastov vo forme prehľadných
tabuliek, 3D zobrazenia lesných porastov ako aj vo forme virtuálnych lesných porastov.
Analytik analyzuje údaje predpovedaného stavu lesných porastov v časovom rade.
Poskytuje výstupy vo forme rastových tabuliek, tabuliek biodiverzity, tabuliek sortimentov,
hodnotových a ekonomických tabuliek. Produkuje tabuľky multikriteriálneho hodnotenia
lesných porastov na základe mechanizmu bázy znalostí. Údaje exportuje do dátového skladu a
do tabuliek atribútov pre tvorbu tematických máp. Okrem tabuľkových prehľadov disponuje
širokou paletou výstupných grafov.
Lektor exportuje výsledky rastových prognóz vo forme virtuálnych lesných porastov
do prostredia Internetu a umožňuje multiužívateľské schôdzky v prostredí virtuálnej reality
(„VRML sessions“) s možnosťou on-line diskusie („chat“). Zároveň nahrádza príručku
programu SIBYLA Suite vo forme interaktívneho hypertextového dokumentu.
Sudca vyberá optimálny variant obhospodarovania lesa na základe multikriteriálneho
hodnotenia lesných porastov a variantných údajov obhospodarovania lesa uložených
v dátovom sklade.
Kartograf predstavuje jednoduchý GIS nástroj na obsluhu rastových simulácií
v priestore. GIS obsahuje mapu lesných porastov integrovanú s atribútmi lesného
hospodárskeho plánu, ďalej ortofotomapu a digitálny model terénu lesného užívateľského
celku. Poskytuje širokú paletu pre výber lesných porastov na základe pohodlného menu
výberových kritérií ako aj na základe SQL nástrojov. Pre vybrané lesné porasty je potom
možné nastavovať klimatické a pôdne údaje, voliť prebierkové režimy a technologické
postupy, ako aj spúšťať rastové prognózy a vyhodnocovať ich výsledky. Zároveň modul
umožňuje integrovať výsledky rastových prognóz do formy tematických máp.
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Obr. 5.12: Databázová štruktúra programu SIBYLA Suite
Filozofia softvérového riešenia je postavená na kompaktnej relačnej databáze.
Databáza obsahuje tri skupiny relačných tabuliek (Obr. 5.12). Tabuľky vstupov uchovávajú
informáciu o simulačných plochách, terénnych pomeroch a pomeroch stanovišťa,
hospodárskych konceptoch viazaných na prebierkové režimy a ťažbovo-dopravné
technológie, ako aj informáciu o jednotlivých stromoch. Tabuľky generátora vstupov
obsahujú informácie inventarizácie lesa, ktoré slúžia ako zdroj pre generovanie
predchádzajúcej skupiny údajov. Tabuľky výstupov obsahujú výsledky rastových prognóz
viazané na jednotlivé stromy alebo simulačnú plochu. Obsah jednotlivých tabuliek v hlavných
rysoch je nasledovný:
Tabuľka PLOTS tvorí koreňovú reláciu, na ktorú sa viažu ostatné tabuľky. Obsahuje
údaje o tvare a veľkosti simulačnej plochy. Jej súčasťou je aj filter, ktorý je hlavným
nástrojom pre definovanie skupiny plôch určených pre nasledujúcu manipuláciu v programe
SIBYLA Suite.
Tabuľky TERRAIN a SURFACE definujú terénne pomery simulačnej plochy. V prvej
tabuľke sú uchované parametre terénnej siete (lattices) a v druhej tabuľke sú uložené
priestorové súradnice jednotlivých bodov siete.
Tabuľka SITES popisuje klimatické a pôdne charakteristiky simulačnej plochy.
Uchováva informáciu o spôsobe ich definovania a to buď prostredníctvom generalizovaného
modelu alebo detailného modelu. Všetky údaje pre generalizovaný alebo detailný model sú
súčasťou jej obsahu. Veľmi významným faktorom je, že v rámci plochy môžu byť definované
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viaceré série s odlišnými klimatickými a pôdnymi údajmi, čo tvorí veľmi silný nástroj,
napríklad pre štúdium reakcie lesa na klimatické zmeny.
Tabuľka PROGNOSIS definuje počet a dĺžku periód simulácie. Zároveň aktivuje
alebo deaktivuje prebierkový režim v každej perióde.
Tabuľka THINNINGS archivuje informácie o nastavení druhu a sily prebierkových,
resp. ťažbových zásahov v jednotlivých periódach simulácie, a to zvlášť podľa druhov drevín
na simulačnej ploche.
Tabuľky CUTTING, YARDING a CONVERSION nastavujú ťažbovo-dopravné
technológie viazané na predchádzajúce prebierkové alebo ťažbové zásahy. Zvláštnosťou je, že
tabuľky sa generujú automaticky počas rastovej prognózy. Ich obsah je nastavený na
štandardné technológie, postupy a metódy. Vytvorené sú záznamy len pre tie plochy, ktoré
boli odfiltrované v koreňovej tabuľke. Samozrejme, že po skončení prognózy má užívateľ
možnosť meniť ich obsah a následne prepočítať ekonomické výstupy simulačnej plochy.
Tabuľka INITIAL je základnou tabuľkou obsahujúcou východiskové informácie o
jednotlivých stromoch na simulačnej ploche, t.j. údaje o ich hrúbkach, výškach, parametroch
korún, súradniciach, kvalite a stave.
Tabuľka STRUGEN definuje parametre plochy pre generovanie štruktúry lesa,
predovšetkým však jej veľkosť. Keďže generovanie štruktúry obsahuje aj stochastické zložky,
umožňuje navoliť aj počet opakovaní generovania štruktúry.
Tabuľka DESCRIPTION je ústrednou tabuľkou pre generovanie štruktúry, pretože
obsahuje nastavenia a parametre pre jednotlivé dreviny, prípadne aj porastové etáže. Sú tu
uchované všetky potrebné informácie o zdroji pre generovanie štruktúry (porastové údaje,
výberkové lesy, frekvenčné tabuľky alebo individuálne stromy).
Tabuľky MIXTURE, FREQUENCY a INDIVIDUAL upresňujú predchádzajúcu
tabuľku v prípadoch, ak je to potrebné. Napríklad prvá tabuľka definuje spôsob premiešania
skupín stromov v poraste, druhá tabuľka popisuje frekvenčné tabuľky hrúbok stromov a ich
výšok a tretia tabuľka špecifikuje známe informácie o jednotlivých stromoch.
Tabuľka TREES je hlavnou tabuľkou v skupine tabuliek výstupov. Sú tu archivované
výsledky rastovej prognózy pre jednotlivé stromy a to v každej perióde rastovej simulácie.
V prípade, ak boli vygenerované viaceré východiskové štruktúry toho istého porastu alebo
bola prevedená rastová prognóza viackrát, tak sú údaje uchované pre všetky opakovania.
Tabuľky PRODUCTION, RETURNS, BIODIVERSITY a COSTS obsahujú výstupné
informácie za celú simulačnú plochu. Vznikajú spracovaním predchádzajúcej tabuľky.
Výsledky sú okrem periód viazané aj na porastové zložky (združený, hlavný a podružný
porast, odumreté stromy a budúce rubné stromy). Prvá tabuľka obsahuje informácie o
naturálnej produkcii, druhá tabuľka sa zaoberá výnosom zo sortimentov, tretia popisuje
biodiverzitné indexy a štvrtá poskytuje údaje o nákladoch na ťažbovo-dopravné technológie.
5.10.

PREPOJENIE MODELU SIBYLA S PROSTREDÍM GIS

Obhospodarovanie lesa je vždy viazané na geografický priestor. Lesné porasty sú
umiestnené do konkrétnej geografickej polohy. Ich poloha často limituje hospodárske
postupy. Tie sú ovplyvňované charakterom terénnych a gravitačných pomerov, sprístupnením
porastov, klimatickými a pôdnymi vlastnosťami vyplývajúcimi z ich lokalizácie, ako aj
stavom susedných porastov. A tak sú zámery spojiť rastové modely s geografickými
informačnými systémami (GIS) iba logickým dôsledkom. Softwarová architektúra
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programového balíka SIBYLA Suite umožňuje jednoduchú integráciu modelu do prostredia
GIS. Technická realizácia prepojenia je znázornená na Obr. 5.13.

GIS prostredie

GIS
programovací nástroj
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funkcie

geografický SQL Builder

tematická mapa
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Obr. 5.13: Technická realizácia prepojenia modelu SIBYLA s prostredím GIS
Použitý GIS nástroj musí splniť nasledujúce požiadavky:
1. Prostredie GIS by malo obsahovať nasledujúce funkcie:
a) možnosť výberu lesných porastov pomocou geografických dopytov na objekty
lokalizované vo zvolenom priestore (priestorové dopyty na geografickú databázu)
alebo objekty so zvolenými vlastnosťami (atribútové dopyty na geografickú databázu).
b) existencia nástrojov na interaktívny výber lesných porastov pomocou kurzora myši.
c) možnosti pripojenia tematických tabuliek vo formáte DBASE na geografické objekty
(lesné porasty) pomocou funkcie JOIN alebo LINK. Pripojenie môže byť priame alebo
nepriame cez ODBC alebo ADO rozhranie.
d) možnosť výberu tematických položiek a definície kategórií a legendy pre vizualizáciu
tematických máp.
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2. Prostredie GIS musí obsahovať vlastný programovací nástroj na vytvorenie nových
funkcií. Môže to byť napríklad rozširujúci programovací jazyk vo forme makier alebo
interpretácie zabudovaných programovacích procedúr a funkcií (napríklad AVENUE
systému ArcView alebo AML systému ArcInfo), alebo moderné vyššie programovacie
jazyky (napríklad JAVA, C++ alebo VisualBasic), ktoré sú integrované s GIS nástrojom
vo forme špeciálnych rozhraní. Programovací nástroj musí zvládnuť minimálne
nasledujúce operácie:
a) možnosť práce s externou databázou formátu MS ACCESS, napríklad pomocou
rozhrania ODBC alebo ADO. Okrem pripojenia na databázu je požadovaná možnosť
modifikácie hodnoty zvolenej položky v záznamoch databázovej tabuľky
prostredníctvom podmienky. Najvhodnejším sa javí priame využitie jazyka SQL.
b) možnosť práce s externými textovými súbormi a modifikácia ich obsahu, t.j. mazanie
určených textových reťazcov a ich náhrada novými.
c) možnosť spustenia externých aplikácií s funkciou čakania na ich ukončenie.
Väčšina uvedených možností je v súčasnosti integrovaná do takmer všetkých
moderných GIS nástrojov. Prepojenie modelu SIBYLA na tieto nástroje by preto nemalo byť
zložité. Je to iba otázka konkrétneho technického riešenia na úrovni krátkeho rozširujúceho
programu, prípadne modifikácie prostredia GIS.
Okrem požiadaviek na softvérový nástroj sú tu aj požiadavky na štruktúru
geografickej databázy. Tá musí spĺňať jedinú nevyhnutnú podmienku. Musí obsahovať
vektorovú vrstvu hraníc lesných porastov. Vrstva sa musí skladať z uzavretých polygónov,
ktoré nesú identifikátor lesného porastu. Identifikátor musí byť jednoznačný a musí byť
zhodný s identifikátorom porastu v databáze programu SIBYLA. Napríklad na Slovensku sa
jednoznačný identifikátor lesného porastu skladá z najmenšej jednotky priestorového
rozdelenia lesa. Jedná sa o identifikátor zložený z označenia dielca, čiastkovej plochy a
porastovej skupiny. Napríklad 4/A/1, 25/_/1 alebo 303/A/_. Výnimočne môžu byť využité aj
odlišné identifikátory. V tom prípade je však nevyhnutná prevodová tabuľka (číselník), ktorá
sa musí využívať pred spustením programu SIBYLA ako aj pred spätnou integráciou
výsledkov rastovej prognózy do GIS. Číselník tu slúži na preklad identifikátorov z jedného
programu do druhého. Keďže sa jedná o sprostredkované odovzdávanie parametrov, musí byť
do GIS zakomponovaný prídavný „translator“. Ak to nevyplýva z nejakých kontextových
špecifík, je výhodnejšie využívať rovnaké identifikátory pre GIS aj SIBYLU a vyvarovať sa
zbytočným komplikáciám.
Z Obr. 5.13 je zjavné, že geografický informačný systém plní dve hlavné funkcie. Na
vstupe do rastového modelu SIBYLA je to geografický SQL Builder a na výstupe z rastového
modelu SIBYLA je to nástroj na tvorbu tematických máp.
Geografický SQL Builder má za úlohu vybrať lesné porasty buď prostredníctvom
dopytov alebo pomocou interaktívneho výberu v mape. Identifikátory vybratých lesných
porastov sú potom odovzdané programovaciemu jazyku GIS, ktorý modifikuje hodnoty
položky filter v databázových tabuľkách PLOTS a STRUGEN (Obr. 5.12). Zároveň sú
upravené aj konfiguračné parametre v textovom súbore RUN.INI. Ide hlavne o voľbu
databázy ako aj niektoré špecifické nastavenia. Moduly môžu byť aktivované dvojakým
spôsobom. Buď sú spustené v dialógovom režime alebo v automatizovanom režime.
Dialógový režim vyžaduje nastavenie parametrov v oknách, ktoré sa objavia po aktivovaní
modulov. Tento režim očakáva asistenciu užívateľa. Automatizovaný režim využíva parametre
uložené priamo v konfiguračnom súbore. Po spustení sa automaticky prevedú operácie
modulov podľa parametrov z konfiguračných súborov a po ukončení operácie sa moduly
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automaticky uzavrú. Tento režim neočakáva asistenciu užívateľa a beží na pozadí. Príkladom
môže byť reťaz na seba naväzujúcich modulov, ktoré si predávajú vstupno-výstupné
parametre prostredníctvom tabuliek databázy programu SIBYLA. Napríklad po generovaní
štruktúry lesa modulom SIBYLA Generátor sa automaticky spustí prognóza rastu modulom
SIBYLA Prorok a po ukončenú simulácie sa vypočítajú produkčné, ekologické a ekonomické
charakteristiky predpovedaného stavu porastov modulom SIBYLA Kalkulátor. Režim
spustenia modulov sa taktiež nastavuje v konfiguračnom súbore. Jadrom komunikácie medzi
geografickým informačným systémom a programom SIBYLA Suite je uvedený filter
v tabuľkách STRUGEN a PLOTS. Tabuľka STRUGEN definuje, pre ktoré porasty sa má
spustiť generovanie štruktúry. Po generovaní štruktúry sa automaticky nastaví filter v tabuľke
PLOTS na generované porasty. Tabuľka PLOTS definuje, pre ktoré porasty sa majú
prevádzať ďalšie operácie (nastavenie údajov stanovišťa, nastavenie prebierkových režimov a
dĺžky prognózy, spustenie rastovej prognózy, výpočet výstupných charakteristík a podobne).
Spätná väzba je zabezpečená tvorbou tematických máp predpovedaného stavu lesa.
Dôležitú funkciu tu plní modul SIBYLA Analytik, ktorý vytvára atribútové tabuľky
výsledkov rastových simulácií. Jeho úlohou je napríklad výber rastovej periódy a dreviny
v poraste. Vybraté údaje exportuje do formátu DBASE a uloží do dátového skladu. Zároveň
vytvára aj metadáta, ktoré zabezpečujú jednoduchú identifikáciu pôvodu údajov. Dátový
sklad tvorí zásobáreň výsledkov a to nielen pre geografický informačný systém, ale aj pre
optimalizáciu obhospodarovania lesa modulom SIBYLA Sudca. Pred tvorbou tematickej
mapy je potrebné zvoliť tabuľku, pripojiť ju k polygónom lesných porastov, vybrať tematický
atribút, definovať klasifikačnú stupnicu, špecifikovať spôsob vizualizácie atribútu a vytvoriť
legendu. Tematické mapy sa v moderných GIS nástrojoch dajú archivovať a pripraviť pre
ďalšie použitie alebo prezentáciu.
Prepojenie programu SIBYLA Suite s geografickým informačným systémom nie je
zložité, ale aj napriek tomu vyžaduje ovládanie zvoleného GIS prostredia a základné
programátorské zručnosti. Preto bol vyvinutý špeciálny modul s názvom SIBYLA
Kartograf, ktorý predstavuje jednoduchú integráciu rastového modelu do prostredia GIS.
Obsahuje všetky potrebné funkcie na výber porastov, spúšťanie rastových prognóz a tvorbu
tematických máp, tak ako to bolo uvedené v predchádzajúcom texte. Program bol vyvinutý
v prostredí DELPHI 5 a využíva ActiveX komponent MapObjects LT 2.0 od firmy ESRI na
tvorbu prostredia a funkcií geografického informačného systému. Základné okno programu
(Obr. 5.14) poskytuje digitálnu mapu porastu. Využíva štandardný vektorový formát ArcView
(„shape file“). Mapa môže byť obohatená o ďalšie vektorové vrstvy (cestná sieť, vodná sieť
alebo iný detail) a môže byť doplnená o rôzny rastrový materiál (napríklad letecké a
kozmické snímky alebo ortofotomapy územia). Rastrový materiál využíva bežné grafické
formáty, napríklad georeferencovaný TIF alebo JPEG. Všetky použité vektorové a rastrové
vrstvy sú špecifikované v konfiguračnom súbore RUN.INI.
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Obr. 5.14: Základné okno programu SIBYLA Kartograf

b)
a)
Obr. 5.15: Tvorba novej tematickej mapy:
a) pripojenie tematickej tabuľky, b) definícia tematickej mapy
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Digitálna mapa lesných porastov môže byť zobrazená vo forme piatich
preddefinovaných tematických máp (porastová, vlastnícka a užívateľská mapa alebo mapa
lesníckych obvodov a kategórií lesa) alebo jednej explicitnej tematickej mapy definovanej
užívateľom systému. Tvorba novej tematickej mapy pozostáva z pripojenia tematickej
tabuľky a samotného definovania mapy (Obr. 5.15). Ako tematické tabuľky sa môžu vyžívať
údaje vo formáte DBASE a PARADOX. Tabuľky musia obsahovať identifikátor porastu
zhodný s identifikátorom polygónov v mape porastov. Definícia novej tematickej mapy sa
skladá z výberu pripojenej tematickej tabuľky, výberu položky a definovania kategórií spolu
s ich farebným označením. Legenda s farebným označením kategórií sa potom môže
aktivovať v menu programu.

Obr. 5.16: Digitálny model terénu

Obr. 5.17: Opis porastu a plán hospodárskych opatrení

- 152 -

Aplikácie GIS v lesníctve
Technická univerzita vo Zvolene

Geografický informačný systém je obohatený o digitálny model terénu. K dispozícii je
základný terén a terén s farebným kolorovaním vekových tried (Obr. 5.16). Oba modely
terénu musia byť pripravené vo formáte virtuálnej reality (VRML file), napríklad pomocou
nástroja 3D Analyst firmy ESRI. Na zobrazenie terénu sa využíva modul MARKO POLO 3D
Prieskumník. Vizualizácia terénu zahŕňa všetky funkcie súvisiace s vizualizáciou virtuálnej
reality. V teréne sa teda môžeme neobmedzene pohybovať (chodiť, lietať, natáčať uhol
pohľadu a podobne).
Mapa lesných porastov je previazaná s údajmi inventarizácie lesa a lesného
hospodárskeho plánu. Pre vybraný porast alebo skupinu lesných porastov je možné aktivovať
formulár s údajmi popisujúcimi opis porastu a plán hospodárskych opatrení (Obr. 5.17).
Informácie sa vzťahujú k začiatku platnosti lesného hospodárskeho plánu a obsahujú
informácie sumárne za porast a druhy drevín a to zvlášť podľa jednotlivých etáží. Zároveň sú
zobrazené aj informácie o plánovanej obnovnej a výchovnej ťažbe, prečistkách a zalesňovaní
spolu so slovným popisom podľa kódov hospodárskej úpravy lesov.
Program disponuje veľmi silnými výberovými nástrojmi. Nástroje filtrujú porasty
spĺňajúce špecifikované kritériá a vlastnosti. Všetko prebieha bez potreby znalostí
databázového jazyka. Pre tieto účely sú k dispozícii veľmi jednoduché a prehľadné výberové
dialógy rozdelené do štyroch skupín (Obr. 5.18):
a) výber jednotiek rozdelenia lesa,
b) výber drevín,
c) porastových charakteristík,
d) predpisu hospodárskych opatrení.
Odfiltrované lesné porasty sú znázornené v digitálnej mape. Pre vybraté lesné porasty
sa automaticky vytvorí filter v tabuľkách PLOTS a STRUGEN. Po odoslaní požiadavky na
rastové simulácie sa otvorí hlavné menu programu SIBYLA Suite. Filtrované porasty sa
objavia v zozname programu. Pre zoznam porastov je k dispozícii generovanie štruktúry,
nastavenie údajov stanovišťa, prebierkových a ťažbových postupov, ťažbovo-dopravných
procesov, ekonomických parametrov, počtu periód a dĺžky prognózy. Po prevedení rastovej
prognózy pre filtrované porasty máme k dispozícii výstupné údaje. Pomocou modulu
SIBYLA Analytik sa vyberú požadované výstupy, exportujú do formátu DBASE a uložia do
dátového skladu. Takto pripravené atribúty je potom možné pripojiť do GIS a vytvoriť
tematické mapy.
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a)

b)

c)

d)

Obr. 5.18: Dialógy pre výber lesných porastov
5.11.

VYUŽITIE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NA BÁZE SIBYLA A GIS

Simulátory rastu lesa sú najnovšou generáciou rastových modelov. Nadväzujú na
princípy a pozitívne vlastnosti „klasických“ rastových tabuliek, eliminujú však ich nedostatky
a rozvíjajú ich najmä s ohľadom na nasledujúce okolnosti (ĎURSKÝ 2000).
a) Nárast záujmu o pestovanie zmiešaných a nerovnovekých porastov, ktoré by mali byť
v budúcnosti najrozšírenejšou porastovou štruktúrou, zaručujúcou väčšiu stabilitu,
odolnosť voči kalamitám a lepšie plnenie mimoprodukčných funkcií lesných
ekosystémov.
b) Aplikácia nových spôsobov obhospodarovania lesných porastov s orientáciou na
výberové (cieľové) stromy, čo vyžaduje zvýšenú flexibilitu a informačnú kvalitu
prognostických modelov. Tá už nie je sústredená na priemerné porastové
charakteristiky, ale na dimenzie jednotlivých stromov určitého čiastkového kolektívu
v poraste.
c) Ovplyvnenie stanovišťa zmenami atmosféry, pričom nejde iba o vplyv imisií a
atmosférické hnojenie, ale aj o globálne zmeny klímy, ktoré môžu výrazne zmeniť
kvalitu stanovišťa a rast lesných porastov. Z regionálneho hľadiska je známa
tendencia, že rastový proces lesných drevín je v súčasnosti intenzívnejší ako
v minulosti a naše lesy rastú podstatne lepšie. Vykazujú väčšie prírastky, čo sa
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prejavuje aj na zvyšovaní zásob (SPIECKER ET AL. 1996). Na druhej strane však
v lokálnych podmienkach, predovšetkým pod vplyvom imisií dochádza k negatívnemu
ovplyvňovaniu rastového procesu, čo sa prejavuje znižovaním prírastku (PETRÁŠ
1993). Prognostické modely musia byť schopné vplyv týchto faktorov zachytiť
v dostatočnej kombinácii všetkých možností a zároveň musia byť modely periodicky
inovované podľa aktuálnych výsledkov výskumu.
d) Nárast informačného záujmu lesníckej praxe o mimoprodukčné charakteristiky stavu a
vývoja lesa. Lesné hospodárstvo sa nachádza na prechode od maximalizácie produkcie
dreva ku komplexnému manažmentu lesného ekosystému. Zmenený záujem o les dáva
prinajmenšom rovnaký význam informáciám o kvalitovej štruktúre dreva, hodnotovej
produkcii, nákladoch lesnej výroby, stabilite porastu, rozmanitosti štruktúr,
biodiverzite alebo rekreačnej hodnote ako informáciám o zásobách, či prírastkoch. To
vyžaduje optimalizovať v plánovacom procese tak produkčné, ako aj ekonomické a
ekologické záujmy vlastníka alebo užívateľa lesa. Samozrejme, k tomu je potrebné
prispôsobiť aj informačné spektrum potrebné pre takúto multikriteriálnu
optimalizáciu.
e) Zmena infomačného potenciálu v praxi lesného hospodárstva. Dnes sú v lesníckej
praxi k dispozícii rozsiahle a doposiaľ málo využívané údaje. Sú to jednak informácie
z rôznych druhov inventarizácií, predovšetkým podnikových a národných (ŠMELKO
ET AL. 2004), ale aj veľmi cenné údaje zo stanovištných a ekologických prieskumov.
Vo veľkej miere sú už aj integrálnou súčasťou lesníckych informačných systémov
(FABRIKA 2002). Rastové modely sa preto nemusia obmedziť napríklad na nepriamu
bonitáciu podľa výškovej vyspelosti porastu a veku, ale môžu využívať kauzálne
závislosti medzi rastom a stanovištnými charakteristikami (pôda, klíma a reliéf).
f) Zmena technického vybavenia v praxi lesného hospodárstva. Kým v minulosti bolo
základom spracovania a vyhodnocovania dát v lesníctve graficko-počtárske
spracovanie, dnes je to automatizované a hromadné spracovanie dát výkonnou
výpočtovou technikou. Moderné počítače dokážu vo veľmi krátkom čase uskutočniť
veľké množstvo výpočtových operácií, ktoré súvisia s uskutočnením prognóz vývoja
lesných porastov aj pomocou relatívne zložitých rastových simulátorov.
V nadväznosti na predchádzajúce okolnosti, môžu stromové rastové simulátory nájsť
svoje uplatnenie vo všeobecnosti pre:
− vytvorenie krátkodobých a strednodobých prognóz pre plánovacie účely,
− analýzy scenárov dlhodobého vývoja lesných porastov pri rôznych rizikách a
spôsobe obhospodarovania a
− skvalitnenie vzdelávacieho procesu, predovšetkým v súvislosti s odhaľovaním
rastových reakcií lesných porastov na rôzny prebierkový režim a rôzne rušivé
vplyvy.
Ak vychádzame z tohto všeobecného uplatnenia, z veľkého počtu potenciálnych
možností praktického využitia si pozornosť zaslúžia najmä tieto aplikácie:
Náhrada za rastové tabuľky. Vzhľadom na predchádzajúce súvislosti by mali byť
rastové tabuľky ako prognostický model doplnené, resp. nahradené rastovým simulátorom.
Vhodným riešením je, že pre najdôležitejšie porastové typy, varianty obhospodarovania a
najzastúpenejšie stanovišťa sa vytlačia tabuľkové prehľady prognózy ich vývoja. Zároveň sa,
pri vhodnom prispôsobení terénnych meraní a hodnotení, dajú nahradiť rastové tabuľky
simulátormi rastu aj pri samotnom zisťovaní stavu lesa. Táto alternatíva sa ponúka najmä
v zmiešaných a nerovnovekých porastoch.
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Špeciálne tabuľkové prehľady. Klasické prehľady dendrometrických charakteristík
vývoja porastov môžu byť doplnené prehľadmi vývoja sortimentovej štruktúry, nákladov,
výnosov a zisku pri zvolenom spôsobe obhospodarovania porastu. Nezanedbateľné sú aj
rôzne prehľady indexov štruktúry porastov, ktoré charakterizujú vývoj porastu z ekologického
hľadiska. To môže byť veľmi dôležité hlavne pri riešení otázky certifikácie lesných podnikov.
Aktualizácia stavu lesa. Integráciou stromového modelu do komplexných
informačných systémov, napr. do automatizovaného informačného systému hospodárskej
úpravy lesov AIS HÚL (HERICH 1996) alebo do lesného hospodárskeho informačného
systému LesHIS (FABRIKA 2002), sa zabezpečí možnosť automatizovanej aktualizácie stavu
lesa. Aktualizácia vychádza z pôvodného stavu lesa definovaného v lesnom hospodárskom
pláne (LHP) a uskutočneného množstva ťažieb uvedeného v lesnej hospodárskej evidencii
(LHE). Východiskový stav je generovaný generátorom štruktúry z bežných porastových
charakteristík (stredná hrúbka, stredná výška, zásoba). Množstvo a interval ťažby sa prevezme
z evidencie. Takýto prístup zabezpečí aktuálne údaje o porastoch na úrovni užívateľa lesa a
skvalitní tvorbu súhrnných lesných hospodárskych plánov (SLHP) a kompilačnú metódu
permanentnej inventarizácie lesa (PIL).

Obr. 5.19: Návrh hardvérovej štruktúry sofistikovaného informačného systému
pre inventarizáciu a monitoring lesa
Súčasť národnej inventarizácie lesa. Pri zabudovaní rastového simulátora do
Národnej inventarizácie lesov SR (ŠMELKO ET AL. 2004) sa zabezpečí prognózovanie stavu na
inventarizačných plochách. Prognóza sa môže neustále konfrontovať so skutočným stavom
zisteným pri opakovaných meraniach. To zabezpečí možnosť cyklickej evaluácie modelu a
jeho periodickú kalibráciu a prispeje k jeho neustálemu spresňovaniu. Aplikácia metodiky je o
to jednoduchšia, že zisťované spektrum informácií sa kryje s informačným spektrom
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potrebným pre rastový model, obzvlášť preto, že údaje sú viazané na jednotlivé stromy. Celý
proces môže byť potom plne automatizovaný, napríklad v rámci sofistikovaného
informačného systému. Ako príklad môže poslúžiť návrh moderného informačného systému
inventarizácie a monitorovania stavu lesa podľa FABRIKU (2002) integrovaný s globálnou
organizačnou lesníckou elektronickou mapou GOLEM. Jeho hardwarová štruktúra je
znázornená na Obr. 5.19.
Kontrola produkcie lesných porastov. Prevádza sa v rámci hospodárskej úpravy lesa
na úrovni najnižších jednotiek priestorového rozdelenia lesa. Rastový model sa môže využiť
ako pomocný prostriedok pre posúdenie aktuálneho stavu, bezpečnejšiu prognózu vývoja
jednotlivých porastových veličín a zhodnotenie, či a do akej miery sa predpoklady pri
úpravníckom plánovaní kryjú so skutočnosťou.
Optimalizácia výchovných opatrení. Podotknúť treba, že sa nejedná v pravom slova
zmysle o matematickú optimalizáciu, ale o multikriteriálnu analýzu rôznych scenárov vývoja
lesných porastov pri rôznom spôsobe obhospodarovania porastov. Na variantné štúdium sa
použijú tzv. modelové porasty, alebo reprezentatívne virtuálne porasty pre určité stratum
(PRETZSCH ET AL. 1998). Podmienkou pre reprodukciu týchto porastov je permanentná
inventarizácia lesa na podnikovej úrovni jednou z klasických inventarizačných metód
(kruhové alebo relaskopické skusné plochy). Výsledkom je rozhodnutie o najvýhodnejšom
pestovateľskom postupe pre najzastúpenejšie porastové a stanovištné typy. Iným príkladom
pre optimalizáciu je využitie údajov lesných hospodárskych plánov, na základe ktorých sa
generuje východiskový stav lesných porastov. Pre tieto účely sa využije zabudovaný
generátor štruktúry porastov. Integráciou modelu do geografického informačného systému a
napojením na bázu znalostí sa dosiahne veľmi flexibilný systém na multikriteriálnu
optimalizáciu obhospodarovania lesa. Báza znalostí pritom využíva sieť produkčných
pravidiel s fuzzy logickými operátormi, ktorá integrálne hodnotí stav lesných porastov
(produkčný, ekologický a ekonomický stav). Ako príklad môže poslúžiť prepojenie modelu
s expertným systémom NetWeaver a systémom pre podporu rozhodovania EMDS
(REYNOLDS 1999) integrovaným do GIS na báze ArcView. Príklad je prezentovaný v prácach
(FABRIKA 2002, SODTKE ET AL. 2004). Na Obr. 5.20 je porovnaný stav pred prebierkovým
režimom a po prebierkovom režime. Preskúšaním viacerých prebierkových konceptov,
prípadne technologických postupov, sa vyberie ten koncept, resp. postup, ktorý vykazuje
najvýraznejšiu kvalitatívnu zmenu. Tento prístup sa hodí predovšetkým pre intenzívne
plánovanie výchovy lesných porastov na úrovni užívateľa lesa pri sledovaní najlepšieho
integrálneho efektu.

Obr. 5.20: Príklad hodnotenia kvality lesných porastov a jej zmeny
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Modely hospodárenia. Výsledkom optimalizácie výchovných opatrení je nielen
výber súboru metód, vhodných na obhospodarovanie porastu, ale aj kvantifikácia sily a
frekvencie výchovných zásahov. Optimálny výchovný režim je definovaný modelovým
stavom prostredníctvom celého radu charakteristík produkčnej povahy, tak ako ich poznáme
z rastových tabuliek. Konkretizácia tohto programu sa potom uskutočňuje porovnávaním
skutočného a modelového stavu porastu.
Deduktívny etát predrubných ťažieb. Odvodenie etátu predrubných ťažieb sa
uskutočňuje deduktívnou metódou (ĎURSKÝ 2000). V rámci podniku sa urobí rozčlenenie
lesných porastov do homogénnych skupín (nielen podľa porastového a stanovištného typu, ale
aj podľa vývojového štádia). Rozčlenenie umožňuje reprodukciu tzv. reprezentatívnych
porastov. Pre porasty sú potom pomocou rastového simulátora a nájdeného optimálneho
režimu výchovy uskutočnené prognózy na najbližšie decénium. Suma podružného porastu
takejto prognózy stanovuje paušálne prebierkové množstvo na hektár, z ktorého sa potom
podľa plochy zastúpenia strata určí veľkosť predrubnej ťažby pre celé stratum.
Induktívny etát rubných ťažieb. Induktívna prognóza vývoja sa vykoná s cieľom
preveriť trvalosť produkcie na tri nasledujúce decénia. Pritom sa zohľadňuje ekonomická
likvidita a ekologická stabilita hospodárskeho celku. Dôležitá je tu väzba na spôsob
obhospodarovania porastov, pretože pri nepriaznivom vývoji podniku je možné sa vrátiť
k optimalizácii na porastovej úrovni. V konečnom dôsledku je možné prognózovať variantne
aj vývoj celého hospodárskeho celku a hľadať taký systém manažmentu podniku a s tým
súvisiaci etát rubných ťažieb, ktorý sa najviac približuje stanoveným multikriteriálnym
cieľom.

Obr. 5.21: Stanovenie optimálnej a kritickej rubnej doby na základe kulminácie priemerného
hodnotového prírastku (PHP) pri dvoch rôznych spôsoboch obhospodarovania
(variant I – slabá akosťová úrovňová prebierka, variant II – silná úrovňová prebierka) – podľa
ĎURSKÉHO (2000), str.137
Odvodenie prvkov časovej úpravy lesa. Dlhodobá simulácia vývoja modelových
alebo reprezentatívnych porastov v hospodárskom celku sa využíva na hľadanie maxím
účelovej funkcie (napr. hodnotového prírastku). Účelová funkcia a jej maximum determinuje
prvky časovej úpravy (ĎURSKÝ 2000). U rovnorodých a rovnovekých porastov je to rubná
doba a u vekovo a druhovo štrukturovaných porastov je to dimenzia rubného typu (cieľová
hrúbka). Treba podotknúť, že účelová funkcia môže mať výrazné obmedzenia ekologického
charakteru. Na Obr. 5.21 je uvedený príklad odvodenia prvkov časovej úpravy lesa na základe
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dlhodobej simulácie vývoja modelového lesného porastu a to s využitím parametrov
hodnotovej produkcie lesa.
Strednodobá prognóza potenciálnych možností ťažby dreva. Vychádzajúc
z údajov inventarizácií lesa je možné prognózovať ťažbové možnosti aj väčších územných
celkov. Takéto údaje potom umožňujú strategické rozhodovania napr. v drevospracujúcom
priemysle.
Dodávateľsko-odberateľské vzťahy a logistika trhu s drevom. Plánovanie obchodu
s drevom sa dá prevádzať aj na úrovni užívateľského celku. Rastový model umožňuje
prognózovať vývoj drevných zásob na úrovni sortimentovej štruktúry. Vývoj je možné
previazať s prostredím geografického informačného systému a napojiť na údaje sprístupnenia
lesných porastov a geomorfologických charakteristík. Optimalizácia na úrovni koncentrácie
ťažby dreva a minimalizácie nákladov môže viesť k flexibilným reakciám na aktuálny dopyt
na trhu s drevom. Odtiaľ je potom iba malý krôčik k optimalizácii logistiky trhu s drevom, na
čo sa v súčasnosti môže využiť teória hier, prípadne teória agentov.
Dlhodobé prognózy vývoja lesa zamerané na trvalosť produkcie. Keďže rastový
model obsahuje aj model prirodzenej a umelej obnovy lesa, hodí sa aj na predikciu
dlhodobého vývoja lesa, ktorý presahuje dĺžku rubnej doby. Existencia prebierkových
modelov a modelov holorubnej ťažby na pásoch alebo kotlíkoch umožňuje skúšať rôzne
hospodárske formy a spôsoby na modelových porastoch združených do virtuálneho
užívateľského celku a hľadať súvislosti medzi rôznymi hospodárskymi spôsobmi a ich
formami. Charakter modelu umožňuje objektívne skúmať chovanie nielen holorubných ale aj
podrastových, prípadne výberkových spôsobov hospodárenia a hľadať ich dopad na trvalosť
produkcie lesa.
Modelovanie a optimalizácia vývoja výberkových lesov. Rastový model vychádza
z predikcie vývoja individuálnych jedincov. Zohľadňuje konkurenčné okolie prostredníctvom
viacrozmerných konkurenčných indexov. Existencia modelu prirodzenej mortality, modelu
prirodzenej obnovy lesa a prebierkového modelu na báze cieľovej frekvenčnej krivky tvorí
výborný predpoklad na implementáciu v oblasti modelovania a optimalizácie výberkového
lesa. Implementácia je o to jednoduchšia, že rastový model disponuje algoritmami na
generovanie štruktúry výberkového lesa.
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Obr. 5.22: Príklad prognózovania vývoja lesnej krajiny programom L-VIS (SEIFERT 1998),
príklad je prevzatý z publikácie PRETZSCHA (2001)
Modelovanie vývoja lesnej krajiny. Implementácia rastového modelu do
geografického informačného systému umožní modelovať vývoj celej lesnej krajiny. Polygóny
lesných porastov sa vyplnia stromami pomocou generátora štruktúry. Ako zdroj sa využijú
údaje lesných hospodárskych plánov. Stromy sa umiestnia na digitálny model reliéfu a
prevedú sa prognózy vývoja lesa. Keďže sa jedná o veľký rozsah údajov, je potrebná výkonná
výpočtová technika, prípadne je možné zužitkovať technológie „parallel computing“ a „grid
computing“. Výsledky je potom možné vizualizovať veľmi výkonnými nástrojmi, napríklad
systémom L-VIS od SEIFERTA (1998). Príklad je znázornený na Obr. 5.22.
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a) prirodzený vývoj plochy

b) mŕtve stromy z autoregulácie

20 rokov

40 rokov

60 rokov

80 rokov
Obr. 5.23: Príklad modelovania prirodzeného vývoja výskumnej plochy v lokalite Príslopy
v biosférickej rezervácii Poľana. Plocha zachytáva pás lesa, ktorý vznikol prirodzenou
sukcesiou z materského porastu na území súčasných pastvín. Simulácia zachytáva stav
v pravidelnom 20 ročnom intervale od východiskového stavu. Východiskový stav bol
zameraný geodetickými meraniami (GÖMÖRY ET AL. 2006).
Analýza vplyvu klimatických zmien na rast a produkciu lesa. Na základe
klimaticky senzitívnych rastových modelov je možné rastový simulátor využiť na analýzu
vplyvu klimatických zmien na rast, produkciu a stabilitu lesa (PRETZSCH ET AL. 2000).
S výhodou sa dajú využiť klimatické vývojové scenáre vyhotovené Slovenským
hydrometerologickým ústavom, prípadne vývoj pôdnych parametrov predikovaný
pôdoznaleckými vedeckými inštitúciami.
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Socio-ekonomická sektorová analýza. Pri širšom ponímaní klimatických zmien,
výberu vhodnosti drevín, optimalizácie výchovných opatrení a celkovej prognózy vývoja
stavu lesa, siaha škála využitia rastového simulátora až do oblasti socio-ekonomických
analýz. Tak mohol napríklad DUSCHL (1999) skúmať dopady rôzneho spôsobu správania sa
lesného hospodára na rôzne podmienky a scenáre vývoja virtuálneho lesného podniku.
Modelovanie prirodzeného vývoja lesa a sukcesie. Rastový model sa však nemusí
používať len pre obhospodarované porasty. Vďaka flexibilnému nástroju na generovanie
štruktúry lesa je možné vytvoriť požadovaný východiskový stav a ponechať ho na prirodzený
vývoj (t.j. bez prebierkového, resp. ťažbového zásahu). Rovnako sa dajú využiť údaje
z intenzívneho merania na výskumných plochách (Obr. 5.23). Mortalitný model zaistí
autoregulačné procesy a stanovištne citlivý model a konkurenčný model určia prírastok
stromov. Takto je možné simulovať napríklad aj štádiá prírodného lesa (štádium dorastania,
optima a rozpadu). Model prirodzenej obnovy vytvorí následnú generáciu porastu. Jeho
stromová orientácia umožní simulovať aj šírenie zmladenia okolo materských jedincov, a tak
sa dá využiť aj na modelovanie sukcesie v priestore.

informácia
o strome na
KONZOLE

Current situation
Internet and E-learning

CHAT
(hlasom)

neobmedzený
pohyb s
AVATAROM

Teacher
Student

skok do
ďalšej periódy
alebo plochy
pomocou
KRIŠTÁĽOVEJ
GULE

neobmedzená
SESSION

Obr. 5.24: Príklad diskusie v prostredí virtuálneho lesného porastu
Výučba, školenie a elektronické vzdelávanie. Rastový simulátor umožňuje
užívateľovi analyzovať dôsledky dlhodobého ovplyvnenia lesných ekosystémov hospodárom,
a to všetko v reálnom čase. Môže teda slúžiť ako učebná pomôcka pre tréning uskutočňovania
rôznych hospodárskych opatrení pri výchove lesa a následné hodnotenie ich vplyvu na
štruktúru, produkciu a ekologickú stabilitu lesa. Keďže v lesníckej praxi takáto spätná väzba
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neexistuje (cyklus vývoja lesného porastu je cca 100 rokov), javí sa tento nástroj ako
priekopnícka forma vzdelávania študentov lesníctva. Výhoda spočíva aj v tom, že sa študent
nemusí obávať experimentovať s porastom, pretože po úplnom narušení štruktúry a stability
porastu má možnosť sa opäť vrátiť k východiskovému stavu, čo sa v skutočnej prírode nedá.
Plná sila tohto nástroja sa prejaví pri integrácii s virtuálnym lesným porastom, ktorý
umožňuje vyznačovať výchovné zásahy (cieľové a prebierkové stromy) interaktívnou
prechádzkou po lese. Proces nápadne pripomína štýl počítačovej hry. Virtuálna realita sa
pritom môže zdieľať v prostredí internetu so študentmi z celého sveta, ktorí môžu on-line
diskutovať medzi sebou a učiteľom o výsledkoch jednotlivých zásahov do lesného
ekosystému. Uvedená virtuálna realita nemusí slúžiť len pre účely diskusie o účinkoch
výchovných opatrení na les, ale môže slúžiť aj ako nástroj na prezentovanie vzorových
porastových štruktúr (lužné lesy, lesy na viatych pieskoch, vysokohorské lesy, holé bučiny,
výberkové lesy, prírodné lesy, pralesy a podobne). Pre tieto účely sa môžu využiť údaje
z výskumných plôch obohatené o sférické snímky lesa, ktoré môžu byt zdieľané v prostredí
internetu spolu s virtuálnou realitou. Návšteva takejto „internetovej session“ môže nahradiť
nákladné exkurzie, čo je zvlášť výhodné pre diaľkovú formu štúdia. Na Obr. 5.24 je
znázornený príklad „internetovej session“ medzi učiteľom a študentom, ktorá umožňuje online diskusiu (chat).
5.12.
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6. GEOGRAFICKÉ DATABÁZY
Milan Koreň
6.1. PRÍSTUPY K SPRACOVANIU ÚDAJOV V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH

Hlavným účelom informačných systémov je príprava, uchovávanie, spracovanie
a poskytovanie údajov. Množinu údajov, ktoré vytvárajú jeden celok a používajú sa
na riešenie jednej, alebo skupiny úloh, nazývame báza údajov. Táto zahŕňa digitálne aj
analógové údaje. Na zber a ukladanie údajov sa väčšinou používajú počítačové systémy.
V ďalšom sa budeme zaoberať len počítačovými informačnými systémami a digitálnymi
bázami údajov.
Kým u niektorých úloh postačuje prístup len k jednému druhu údajov, pre riešenie
zložitejších úloh je potrebné súčasne pristupovať k viacerým a rozsiahlym zdrojom údajov.
Z hľadiska spôsobu prístupu k spracovaniu údajov a tvorbe báz údajov v informačnom
systéme hovoríme o dvoch prístupoch (GÁLA et. al., 2006): agendovom (jednoúčelovom)
a integrovanom (viacúčelovom).
Prvé aplikácie boli zamerané na hromadné spracovanie údajov, napr. evidencia
pracovníkov, majetku, tovaru, výpočet miezd. Tieto úlohy sa dajú riešiť oddelene ako tzv.
agendy. Agenda je presne vymedzená úloha, ktorú riešime samostatne. Agendy sú vzájomne
oddelené, zakladajú sa na vlastných pravidlách a postupoch. Pokiaľ pre každú agendu
vytvoríme samostatnú aplikáciu, databázu, či informačný podsystém, potom hovoríme
o agendovom prístupe (Obr. 6.1). Hlavná výhoda agendového prístupu je jednoduchosť, ktorá
sa prejavuje v organizácii, vývoji a prevádzke informačného systému.
Agenda sa sústreďuje na riešenie špecifického problému, malý dôraz sa kladie na
ostatné aspekty. Vývoj databázy, aplikačného softvéru, organizačné a prevádzkové opatrenia
sa preto zameriavajú výlučne na danú úlohu. Báza obsahuje len údaje nevyhnutné pre agendu,
štruktúry a algoritmy sú optimalizované na požadované funkcie. Výsledný systém je
jednoúčelový, rýchly a efektívny pre spracovanie, vyhľadávanie a poskytovanie údajov pre
potreby agendy. Z pohľadu riešenia úlohy je jednoduchosť veľkou výhodou agendového
prístupu. Okrem iného sa prejavuje aj v skrátení času na vývoj, znížení nákladov na vývoj
a prevádzku systému.
Jednoduchosť sa dosahuje na úkor všeobecnosti a univerzálnosti riešenia. Obmedzenia
a problémy sa začnú objavovať pri rozširovaní systému, jeho prispôsobení ďalším úlohám
a užívateľom, integrácii s inými informačnými podsystémami. Flexibilita (prispôsobiteľnosť),
interoperabilita (prepojiteľnosť) a znovupoužiteľnosť sú na nízkej úrovni. Z týchto hľadísk je
jednoduchosť agendového prístupu závažným nedostatkom. Je to spôsobené veľmi tesným
previazaním aplikačného programového vybavenia na jednoúčelovú bázu údajov. Doplnenie
nových funkcií do agendového systému väčšinou vyvolá potrebu reštrukturalizácie bázy
údajov, ktorá spätne ovplyvní pôvodné funkcie agendy. Tesná previazanosť modulov a údajov
je príčinou nepretržitého a ťažko predvídateľného cyklu zmien.
Pri agendovom prístupe sa báza údajov najčastejšie vytvára vo forme súborového
systému, alebo na základe jednoužívateľského systému riadenia bázy údajov. Používané
technické prostriedky len v obmedzenej miere podporujú zdieľanie údajov a súčasný prístup
viacerých užívateľov. Aplikácie pristupujú k báze údajov priamo. Pre každú agendu sa
vytvára vlastná báza údajov, ktorá obsahuje všetky údaje potrebné pre agendu. Základné
údaje o objektoch sú uložené opakovane vo viacerých bázach, čomu hovoríme redundancia
(viacnásobnosť) údajov. Okrem zvýšenia nárokov na pamäťový priestor, vznikajú aj
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problémy s atualizáciou údajov. Záznamy sa vkladajú, menia a mažú nie len v jednej báze
údajov. Keďže agendy sú samostatné a oddelené, udržanie vzájomnej konzistencie rôznych
báz je komplikované. Dosahuje sa hlavne organizačnými prostriedkami a podpornými
technickými nástrojmi.

Modul 1

Modul 2

Modul N

.....
Báza údajov 1

Báza údajov 2

Báza údajov N

Obr. 6.1: Agendový prístup k uloženiu údajov
Napriek nedostatkom agendový prístup aj dnes nachádza uplatnenie pri riešení
určitých druhov úloh. Ide hlavne o úlohy v ktorých je dôležitá jednoduchosť a rýchlosť bázy
údajov, ako napríklad:
1. Agendové úlohy: jednoúčelové evidencie, ktoré nevyžadujú prepojenie na iné bázy
údajov, sú riešiteľné samostatne. Takéto úlohy sú dnes zriedkavé. Aj evidenciu,
ktorá sa na začiatku javí ako samostatná, je potrebné neskôr integrovať do
komplexného informačného systému.
2. Výpočtovo náročné úlohy, ktoré si vyžadujú spracovanie veľkého objemu údajov.
Napríklad aplikácie pracujúce v reálnom čase pre riadenie technologických
procesov, ktoré zhromažďujú a vyhodnocujú veľké množstvo parametrov.
Ukladanie a spracovanie týchto parametrov prostredníctvom spoločného
databázového systému by spôsobilo predĺženie času spracovania na neprijateľnú
dobu. Iným príkladom sú úlohy pracujúce s veľkým objemom údajov rovnakého
charakteru a štruktúry. Medzi ne patria napríklad úlohy spracovania obrazu
a videa. Tieto sa zvyčajne ukladajú vo vhodne štruktúrovaných samostatných
súboroch.
Nedostatky agendového prístupu odstraňuje databázový prístup, pri ktorom sa vytvára
integrovaná báza údajov spoločná pre viacej riešených úloh. Musí súčasne vyhovovať
viacerým aplikáciám a naviac byť otvorená pre rozširovanie a vývoj nových funkcií.
Aplikácie nepristupujú k údajom priamo, ale prostredníctvom systému riadenia bázy údajov,
alebo vzdialených služieb (Obr. 6.2). Aplikačné programy a zdroje údajov sú oddelené, čo
umožňuje ich nezávislý vývoj. V báze údajov sú reprezentované všetky objekty reálneho
sveta, ktoré sa vzťahujú k riešenej problematike. Jednotlivé podsystémy si vytvárajú vlastný
pohľad na bázu údajov. Pri rozšírení alebo zmene štruktúry bázy údajov sa tieto pohľady
nemenia, takže nie je potrebné upravovať aplikačné programy. Zaradenie nového modulu do
informačného systému je jednoduchšie ako pri agendovom prístupe. Vytvorí sa nový pohľad
na databázu, prípadne sa doplnia nové objekty do databázy bez narušenia a obmedzenia
pôvodných funkcií.
Databázový prístup vyžaduje súčasný prístup viacerých užívateľov k báze údajov.
Prístupové práva k báze údajov, výber a ukladanie údajov kontroluje systém riadenia bázy
údajov, alebo príslušná služba. V prípade potreby poskytujú aj funkcie, ktoré sú spoločné pre
viaceré moduly. Vo viacužívateľskom prostredí sa operácie realizujú prostredníctvom
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transakcií. Transakcia je postupnosť operácií, ktoré sa buď vykonajú všetky, alebo sa
nevykonajú vôbec. Účelom transakcií je zabezpečenie integrity a bezpečnosti údajov pri
konkurentnom prístupe viacerých užívateľov.
V porovnaní s agendovým prístupom je pre databázový prístup k budovaniu bázy
údajov a spracovaniu údajov charakteristická vyššia univerzálnosť. Podmienkou viacúčelovej
bázy údajov je však všeobecnejší návrh, ktorý si vyžaduje podrobnú analýzu zdrojov údajov,
procesov a aplikácií, ktoré budú bázu údajov využívať. Vývoj trvá dlhšie obdobie,
spolupracujú na ňom tímy odborníkov, sú potrebné výkonnejšie systémy, náklady sú zvyčajne
vyššie.
Druhou nevýhodou databázového prístupu je nižšia rýchlosť spracovania údajov. Táto
vyplýva z univerzálnejšieho návrhu, ktorý obsahuje objekty, vzťahy medzi nimi zo všetkých
spracovávaných oblastí. Schéma bázy údajov je zložitejšia, naviac sa vykonáva kontrola
integrity databázy pri aktualizácii údajov, kontrola oprávnenosti k prístupu a modifikácii
údajov, automatické konverzie formátov, transakčné spracovanie a ďalšie operácie. Vysoká
náročnosť na zdroje sa kompenzuje nasadením výkonných výpočtových a komunikačných
technológií.

Obr. 6.2: Databázový prístup k uloženiu údajov
Vzhľadom na vyššiu finančnú, časovú a organizačnú náročnosť databázového
prístupu, tento sa využíva hlavne v rozsiahlejších projektoch informačných systémov.
Príkladom je podnikový informačný systém pre podporu prevádzky a riadenia ekonomického
subjektu. Vyžaduje sa prepojenie viacerých podsystémov (riadenie podnikových zdrojov,
elektronický obchod, riadenie vzťahov so zákazníkmi, správa dokumentácie a ďalšie)
a výmena údajov medzi nimi.
6.1.1. Geografické a atribútové údaje
Geografickými nazývame údaje, ktoré sú polohovo viazané k povrchu Zeme alebo
iného vesmírneho telesa. Ako matematický model povrchu sa používa referenčný elipsoid
alebo guľa. Geografické údaje môžu byť uložené vo viacerých súradnicových systémoch:
geografickom, geocentrickom, polárnom, pravouhlom. Na prevod geografických súradníc
(zemepisná šírka a dĺžka) na pravouhlé je potrebné použiť vhodné kartografické zobrazenie.

Geografické údaje tvoria vlastnú podmnožinu priestorových údajov, ktoré sa viažu
k zvolenému súradnicovému systému. Priestorové údaje sa nemusia viazať len k povrchu
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planéty, ale aj k iným telesám (napr. povrchu auta, ľudského tela, stromu, miestnosti,
budovy). Geografické údaje rozdeľujeme podľa viacerých kritérií:
•

Dimenzia. Podľa dimenzie na dvojrozmerné (2D), trojrozmerné (3D) a viacrozmerné
geografické údaje. Pre tvorbu digitálnych máp väčšinou postačujú 2D údaje – body,
línie a polygóny s dvoma súradnicami. Digitálny model reliéfu tiež reprezentujeme
dvojrozmernými štruktúrami údajov (vrstvami vrstevníc a výškových bodov,
nepravidelnou trojuholníkovou sieťou, dvojrozmerným rastrom nadmorských výšok)
a zobrazujeme dvoj alebo trojrozmerne. Trojrozmerné objekty sa používajú pri
geodetických a fotogrametrických prácach, ako aj pri priestorovom modelovaní.

•

Štruktúra. Geografické údaje sú uložené ako rastrové, vektorové alebo obrazové.
Raster je dvoj alebo viacrozmerné pravidelné rozdelenie priestoru na pravouholníky
(napr. 2D obdĺžniky, 3D kvádre). Každej bunke rastra je priradená hodnota
charakterizujúca zobrazovaný jav v danom priestore. Pri vektorovom prístupe sú
objekty reality reprezentované vektorovými geometrickými útvarmi. Tieto sú
jednoznačne identifikované a polohovo určené množinou bodov, ktoré tvoria hranicu
objektu. Vektorové objekty rozlišujeme aj podľa topologickej dimenzie: 0 – body, 1 línie, 2 – polygóny, regióny a plochy, 3 – telesá. Obrazové údaje sú podobné
dvojrozmerným rastrom. Zvyčajne však neobsahujú len jednu hodnotu, ale každej
bunke je priradených niekoľko celočíselných hodnôt jasu z rôznych spektrálnych
kanálov. Obrazy sú georeferencované, takže ich možno kombinovať s rastrovými
a vektorovými údajmi.

•

Čas. Ak geografické údaje obsahujú informáciu o čase, potom ich nazývame
temporálne. Čas vyžaduje rozšírenie údajových štruktúr a doplňujúce nástroje pre
prácu s dynamickými údajmi a objektmi. Poloha a tvar objektu sa môže v čase meniť
a taktiež aj jeho opisné údaje.

Atribútové (opisné) údaje charakterizujú geografické objekty. Nevzťahujú sa
k zemskému povrchu priamo, ale prostredníctvom jednoznačného identifikátora sa viažu
k nejakému geografickému objektu. K jednému geografickému objektu môže byť priradených
viacero atribútových záznamov (napr. k lesnému porastu sa viaže zastúpenie niekoľkých
drevín alebo vlastníkov) a opačne. Opisné údaje rozdeľujeme podľa charakteru do štyroch
skupín (WORBOYS, 1995):
•

Nominálne: oborom hodnôt je neusporiadaná množina, ktorej prvky väčšinou
predstavujú mená, kategórie, symboly, ktoré sa nedajú navzájom porovnať ani
usporiadať (príkladom je množina pôdnych typov, názvy okresov a pod.).

•

Ordinálne: oborom hodnôt je usporiadaná množina, ktorej prvky sa dajú
vzájomne porovnať, nemožno však s nimi vykonávať aritmetické operácie
(príkladom je množina výškových stupňov, alebo klasifikácia hustoty obyvateľstva
„nízka“, „stredná“, „vysoká“).

•

Intervalové: oborom hodnôt je usporiadaná množina, pričom môžeme zmysluplne
určiť rozdiel medzi hodnotami (sú definované operácie súčtu a rozdielu). Množina
pritom nemusí obsahovať „začiatok“ – nulu, takže pomer hodnôt nedáva zmysel
(príkladom môže byť teplota vzduchu, kde rozdiel má zmysel, hoci teplota 0°C
neznamená „žiadnu“ teplotu a nie je korektné ani povedať, že 25°C je päťkrát
teplejšie ako 5°C).

•

Podielové: oborom hodnôt je usporiadaná množina, ktorá obsahuje inherentný
začiatok (nulový bod), takže hodnoty môžeme nielen porovnávať, ale aj korektne
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určiť ich rozdiel a podiel (príkladom
atmosférických zrážok).
Tab. 6.1: Klasifikácia geografických
geometrické charakteristiky

údajov

je výška lesného porastu, alebo úhrn

podľa

2D

štruktúry

a dimenzie

a ich

3D

Rastrové

Raster

- pixel

Raster

- voxel

Vektorové

Bod

- top. dim. 0

Bod

- top. dim. 0

Línia

- top. dim. 1

Línia

- top. dim. 1

- dĺžka

- dĺžka

- smer

- smer

- vľavo, vpravo
Polygón

- top. dim. 2

Plocha

- top. dim. 2

- obvod

- obvod

- výmera

- plocha
- hore, dolu

Región

Obrazové

- top. dim. 2

Teleso

- top. dim. 3

- obvod

- plocha

- výmera

- objem

Letecká a satelitná snímka

-

Skenovaná mapa

V rámci uvedenej klasifikácie sú nominálne hodnoty považované za najnižšiu úroveň,
podielové za najvyššiu. Vhodnou transformáciou je možné hodnoty vyššej úrovne previesť na
hodnoty nižšej úrovne, čím vznikajú nové (odvodené) vlastnosti.
6.1.2. Databáza

Je potrebné odlišovať pojmy databáza, systém riadenia bázy údajov a databázový
systém. V praxi však správcovia informačných systémov, programátori a užívatelia tieto
termíny striktne neodlišujú a jednoducho hovoria o databáze.
Databázou nazývame množinu vzájomne súvisiacich údajov, ktoré sú zvyčajne
uložené v počítačovom databázovom systéme. Užívatelia cez aplikačné programy pristupujú
k údajom, vyberajú a manipulujú ich pomocou databázových dopytov. Výsledkom
spracovania údajov sú informácie, na základe ktorých sa robia rozhodnutia a vytvárajú
riešenia. Tieto by nemohli byť odvodené len z čiastočných údajov bez znalosti potrebných na
ich interpretáciu.
Druh a množstvo údajov, ktoré sa dajú uložiť do databázy závisia od možností
použitého systému riadenia bázy údajov. Medzi základné podporované druhy údajov patria:
− opisné (atribútové) údaje (celočíselné, reálne, textové, binárne, dátum, čas),
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− textové dokumenty,
− výkresy, schémy a ďalšia dokumentácia,
− fotografie, video a audio záznamy,
− binárne objekty a súbory,
− geografické údaje.
Údaje a vzťahy uložené v databáze môžu byť štruktúrované rôznymi spôsobmi, ktoré
nazývame databázovými modelmi. Databázový model (database model) Tsichiritzis a
Lochovsky (1977) definujú ako "množina pravidiel pre reprezentáciu logickej organizácie
údajov v databáze... pozostávajúca z pomenovaných jednotiek a vzťahov medzi nimi".
Z pohľadu vývojárov aplikačných programov databázový model definuje rozhranie systému
riadenia bázy údajov.

Obr. 6.3: Entitno-relačný diagram cvičnej databázy
Na databázový model sa môžeme pozerať aj ako na množinu tried objektov s formálne
definovanými operáciami a integritnými obmedzeniami. Triedy sú vybrané tak, aby
umožňovali definovanie štruktúry údajov prostredníctvom jazyka definovania údajov (DDL,
Data Definition Language). Keď sa tento jazyk použije na opis organizácie konkrétnych
údajov, dostaneme tzv. databázovú schému (database scheme). V súčasnej praxi sa takmer
výhradne používajú relačný a objektový databázový model, v starších systémoch sa používal
aj hierarchický a sieťový model.
V hierarchickom modeli sú záznamy prepojené v stromovej štruktúre údajov. Každý
záznam môže mať najviac jeden nadriadený a niekoľko podriadených záznamov. Napr. dielec
patrí práve do jedného LHC, k záznamu LHC je pripojených niekoľko tisíc záznamov o
dielcoch. Hierarchické údajové modely boli často používané v prvých počítačových
databázach. Známymi hierarchickými databázovými systémami boli Adabas, IMS, GT.M.
Kvôli obmedzeniu na stromové štruktúry nedokážu reprezentovať všetky objekty a vzťahy
reálneho sveta.
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Možnosti hierarchického modelu rozširuje sieťový model. Jeho formálna špecifikácia
bola prijatá v roku 1969 Konferenciou pre jazyky údajových systémov (Conference on Data
Systems Languages, CODASYL). V sieťovom modeli každý záznam môže mať niekoľko
nadriadených (rodičovských) i podriadených záznamov. Nevýhodou hierarchického aj
sieťového modelu je, že vyžadujú pevnú definíciu vzťahov medzi rodičovskými
a podriadenými záznamami, ktorá je interne zapísaná v systéme riadenia bázy údajov.
V relačnom a objektovom modeli bol oddelený logický návrh databázy od jej
fyzickej implementácie. Pre prístup k údajom hierarchický a sieťový model poskytujú
ukazovatele, relačný model umožňuje vyhľadávať a prístupovať k údajom na základe vzťahov
(relácií, Obr. 6.3).
6.1.3. Databázový systém

Databázový systém slúži na uchovávanie, vyhľadávanie a poskytovanie údajov,
spravidla je používaný viacerými aplikačnými programami. Býva súčasťou rozsiahlejšieho
informačného systému, ktorého súčasťou sú ďalšie podsystémy na zber, spracovanie
a poskytovanie údajov. Niekedy sa používa starší názov banka údajov, resp. databanka
(databank). Databázový systém sa skladá sa zo štyroch častí:
− Databázy, resp. niekoľkých databáz.
− Programového vybavenia, tvoreného hlavne systémom riadenia bázy údajov
(database management system, DBMS), programov pre tvorbu a údržbu, správu,
zálohovanie databázy.
− Technického vybavenia a komunikačnej infraštruktúry, ktoré sú potrebné na
prevádzku databázového programového vybavenia, uchovávanie, zálohovanie
a poskytovanie údajov.
− Organizačných opatrení pre zabezpečenie ochrany bázy údajov (definovaním
užívateľov a ich prístupových práv), procesov zberu a poskytovania údajov, správy
databázového systému (pravidlá zálohovania a obnovy, odstraňovanie technických
porúch a pod.).
V databázovom systéme môže byť uložená jedna alebo aj niekoľko databáz. Spoločne
v jednom databázovom systéme môžu byť uložené napr. databáza ekonomických údajov
podniku, databáza osobných údajov zamestnancov, geografická databáza, databáza
dokumentov a pod. Rozdelenie údajov do databáz závisí od potrieb užívateľov, možností
technického a programového vybavenia, aplikácií a koncepcie budovania informačného
systému. Podľa podporovaného databázového modelu rozlišujeme:
− hierarchický databázový systém (hierarchical database system),
− sieťový databázový systém (network database system),
− relačný databázový systém (relational database system, RDBMS),
− objektovo-orientovaný
OODBMS).

databázový

systém

(object-oriented

database

system,

Databázový systém sa môže skladať z viacerých vzájomne prepojených databáz
a systémov riadenia údajov. Takéto systémy nazývame distribuované databázové systémy
(DDBS). Ak sú všetky používané DBMS rovnaké, potom hovoríme o homogénnom DDBS,
inak ho nazývame heterógenny DDBS.
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Medzi najčastejšie používané komerčné systémy riadenia bázy údajov patrí Microsoft
SQL Server, Oracle, Sybase, Informix. K bezplatnému použitiu sú k dispozícii aj RDBMS
s otvoreným zdrojovým kódom MySQL Server, PostgreSQL. Menšie (hlavne
jednoužívateľské) databázové a aplikácie sú vytvárané napríklad v systéme Microsoft Access,
alebo FoxPro. Používanie databázových systémov prináša nasledujúce výhody:
− Odstránenie redundancie (viacnásobného uloženia) údajov. Údaje sú uložené len raz,
aplikácie k nim pristupujú prostredníctvom databázového rozhrania.
− Optimalizácia uloženia, vyhľadávania a sprístupnenia údajov. Databázové systémy
využívajú efektívne štruktúry údajov a algoritmy na ukladanie, vyhľadávanie
a spracovanie jednotlivých druhov údajov.
− Nezávislosť bázy údajov. Údaje uložené v databázovom systéme sú nezávislé na
aplikáciách, ktoré ich využívajú. Aplikačné programy používajú abstraktný model
údajov, ktorý im poskytuje databázový systém. Neriešia detaily fyzickej reprezentácie
a uloženia údajov v počítačovom systéme.
− Viacužívateľský prístup. K údajom môže súčasne pristupovať viacej užívateľov.
Databázový systém obsahuje prostriedky na riešenie prípadov konkurenčného prístupu
(napr. uzamykanie záznamov), zabezpečenie korektnosti a konzistentnosti databázy.
− Viacúčelové využitie údajov. Údaje sú zdieľané medzi rôznymi aplikáciami
prostredníctvom spoločnej databázovej schémy.
− Zabezpečenie ochrany a integrity údajov. Súčasťou databázového systému sú
prostriedky na definovanie prístupových práv, ich prideľovanie jednotlivým
užívateľom, alebo skupinám užívateľov, kontrolu obsahu databázy.
− Spoľahlivosť. Obsahuje metódy a nástroje na riešenie neočakávaných udalostí
(výpadok komunikačného spojenia, elektrickej energie a pod.). Prerušenie
vykonávanej operácie môže viesť k neželateľným výsledkom, napr. keď k parcele
bude priradený nový vlastník a nie je ešte zrušené pôvodné vlastníctvo.
− Centrálna správa údajov. Databázový systém navrhujú a spravujú odborníci podľa
požiadaviek užívateľov a potrieb organizácie. Zabezpečujú prevádzku, dostupnosť,
zálohovanie a obnovu databázového systému.
− Technologická nezávislosť. Technické a programové prostriedky sa neustále
zdokonaľujú. Databázový systém môže byť prenesený do nového výkonnejšieho
počítačového systému, alebo napojený na modernejšiu komunikačnú sieť. Systém
môže byť postupne modernizovaný, pričom je zabezpečený transparentný prenos
údajov a aplikácií.
Pri budovaní databázového systému je potrebné vychádzať zo skutočných potrieb
organizácie. Komplexný databázový systém vyžaduje kvalitné technické vybavenie (hardvér),
komunikačné spojenie (počítačová sieť), softvérové vybavenie (systém riadenia bázy údajov,
aplikačné programy) ako aj personál a organizáciu. To výrazne zvyšuje finančné náklady na
jeho budovanie a prevádzku. Vývoj jednoduchých účelových aplikácií je podstatne
jednoduchší, rýchlejší a lacnejší ako vývoj aplikácie, ktorá využíva spoločnú databázovú
schému. Okrem technických požiadaviek a špecifikácií je preto pri návrhu a výbere
databázového systému je nutné brať do úvahy aj organizačnú a finančnú náročnosť.
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6.1.4. Metainformačný systém

Zjednodušene hovoríme, že metaúdaje sú údaje o údajoch. Opisujú obsah a vlastnosti
údajov, kedy boli údaje aktualizované, kto ich vytvoril, podmienky poskytovania,
poskytovateľa, formáty v ktorých sú dostupné a pod. Napríklad v knižných katalógoch sú
uložené údaje o autoroch, názvoch a mieste uloženia kníh. Okrem opisu údajov sa tiež
používajú na opis udajových služieb.
Metaúdaje sú dôležité pri budovaní rozsiahlych geografických databáz, skladov
údajov, národnej infraštruktúry geografických informácií. Sú základným nástrojom pre
spoluprácu užívateľov a organizácií, ktoré vytvárajú a používajú rastrové a vektorové
tematické vrstvy, ako aj obrazové záznamy. Cieľom je poskytnúť aktuálny a detailný opis
dostupných geografických údajov pre ich jednoduché a efektívne vyhľadávanie
a poskytovanie. Tieto informácie sú dôležité z hľadiska poskytovateľov aj užívateľov.
Zabezpečujú nepretržitú dokumentáciu dostupných geografických údajov a tým aj ich
hodnotu. Metaúdaje sú vedené v rôznych formách, od jednoduchých zoznamov uložených
v tabuľkách až po komplexne štruktúrované údaje s náhľadmi o produktoch a službách.
Z dôvodu zachovania konzistencie, metaúdaje sa vytvárajú podľa prijatých štandardov.
Položky metaúdajového záznamu podľa obsahu rozdeľujeme do niekoľkých skupín (TUČEK,
1998):
− Identifikácia údajov: zdroj podkladových materiálov, spracovateľ digitálnych
údajov, opis, tematické a priestorové členenie.
− Súradnicový systém: referenčný geoid, kartografické zobrazenie a jeho parametre.
− Kvalita údajov: geometrická a atribútová vernosť, úplnosť, história vzniku
a aktualizácie.
− Priestorová organizácia údajov: rastrový alebo vektorový formát, počet objektov,
veľkosť rastra.
− Objekty a atribúty: tematický opis objektov, zoznam atribútov, ich typy, rozsah
hodnôt, význam.
− Poskytovanie údajov: poskytovateľ údajov, spôsob poskytovania, technické
požiadavky, cena.
− Metaúdaje: dátum aktualizácie záznamu, spracovateľ, história.
Obsah metaúdajov upravuje norma ISO 19115, prijatá v máji 2003 Medzinárodnou
organizáciou pre štandardizáciu (International Standards Organization). Bola vypracovaná
pracovnou skupinou ISO/TC 211 pre geografické informácie. Pri jej návrhu boli využité
európske aj zahraničné požiadavky a skúsenosti. Definuje 86 tried, 282 atribútov a 56 relácií
pre zápis metaúdajov, ktoré sa delia na povinné a nepovinné. Povinné sú názov, kategória,
opis, dátum aktualizácie, jazyk, kontaktné údaje a dátum aktualizácie metaúdajov. Nepovinné
údaje zahŕňajú veľké množstvo doplňujúcich informácií, napr. referenčný systém, priestorový
rozsah, formát údajov, priestorové rozlíšenie. ISO 19115 predstavuje štandardnú schému
podľa ktorej sa vytvárajú tzv. profily pre jednotlivé krajiny a aplikačné oblasti.
Metainformačný systém je podsystém informačného systému, ktorý slúži na zber,
uchovávanie, spracovanie a poskytovanie metaúdajov. Metainformačný systém môže byť
budovaný ako samostatná aplikácia, alebo súčasť databázového systému či skladu údajov.
Zvyčajne sú verejne dostupné prostredníctvom internetu a poskytujú funkcie na vyhľadávanie
geografických údajov podľa názvu, kategórie, územia, poskytovateľa a ďalších kritérií.
Moderné metainformačné systémy môžu byť prepojené s mapovými web-serverami, web-
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službami (web-services), systémami pre elektronické obchodovanie (e-Shop) a elektronické
platby (e-Payment). Po vyhľadaní vhodných zdrojov geografických údajov užívateľ tak má
možnosť ich porovnania z hľadiska dostupnosti a ceny, prípadne objednania a sprístupnenia
pre svoje účely.
Metainformačný systém rezortu pôdohospodárstva (mis.mpsr.sk) obsahuje informácie
o informačných systémoch a dostupných údajoch, ich spracovateľoch a poskytovateľoch
z oblasti poľnohohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a rybárstva, veterinárnej
rastlinolekárskej starostlivosti, potravinárstva, pozemkových úprav, závlahových
a odvodňovacích systémov. Informačné zdroje je možné vyhľadávať podľa odvetvia alebo
organizácie. Záznam obsahuje presnú adresu organizácie, kontaktnú osobu, názov zdroja
údajov, rok zavedenia do prevádzky, slovný opis, periódu aktualizácie. Metainformačný
systém rezortu pôdohospodárstva vytvoril Ústav vedecko-technických informácií pre
pôdohospodárstvo (ÚVTIP) v Nitre.
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v rámci Enviroportálu o životnom
prostredí (www.enviroportal.sk) vybudovala metainformačný systém Enviroinfo
a sprístupnila vybrané geografické údaje prostredníctvom mapového web-servera
(geo.enviroportal.sk). Portál sprístupňuje informácie o životnom prostredí Slovenska pre
orgány štátnej a verejnej správy, vedecké a vzdelávacie inštitúcie, verejnosť a ďalších
záujemcov. Je rozdelený do niekoľkých sekcií venovaných správam o stave životného
prostredia na národnej a regionálnej úrovni, posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA),
prevencii závažných priemyselných havárií, integrovanému posudzovaniu a kontrole
znečistenia, legislatíve i medzinárodným dohovorom. V Atlase krajiny SR je dostupných viac
ako 300 interaktívnych mapových kompozícií (www.enviroportal.sk/atlas/). Katalóg
metaúdajov obsahuje zoznam tematických vrstiev uložených v Centrálnom geografickom
systéme rezortu ŽP (isu.enviroportal.sk/index.php/item/vstup-cgs). Informačný systém
o území (ISÚ) Ministerstva životného prostredia SR sa prispôsobuje požiadavkám európskej
iniciatívy INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). INSPIRE definuje
pravidlá a postupy, ktoré uľahčia zdieľanie geografických údajov medzi rôznymi skupinami
užívateľov na národnej aj medzinárodnej úrovni.
Mapové diela rezortu geodézie, kartografie a katastra sú dostupné na GeoPortáli
Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave (www.geoportal.sk). Obsahuje
metainformácie o rastrových a vektorových katastrálnych mapách, spojitej vektorovej mape
SVM50, kladoch a rastroch štátneho mapového diela, údajoch Zakladnej bázy GIS (ZB GIS),
geodetických základoch a ďalších údajoch. Geografické údaje je možné vyhľadávať
a zobrazovať pomocou aplikácie vytvorenej nad mapovým web-serverom.
Integráciou rezortných, podnikových a ďalších metainformačných systémov by mal
byť vytvorený decentralizovaný národný metainformačný systém. Pozostával by zo sústavy
nezávislých metainformačných systémov, vzájomne prepojených štandardnými protokolmi
a službami pre vyhľadávanie a výmenu metaúdajov. Nemal by zvýhodňovať žiadneho
dodávateľa softvéru, služieb ani údajov. Tento systém by mal byť založený na princípoch
otvoreného systému s distribuovanou architektúrou a medzinárodne prijatých štandardoch
(ISO, OpenGIS) pre geografické údaje a metaúdaje. Jeho budovanie by bolo vhodné podporiť
vytvorením a sprístupnením softvéru s otvoreným zdrojovým kódom. Okrem koncepcie
a implementácie národného informačného systému je potrebné vytvoriť vhodné legislatívne
podmienky pre efektívne využívanie geografických informácií (KUSENDOVÁ, KOREŇ, 2005).
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6.2. RELAČNÁ DATABÁZA
6.2.1. Základné pojmy

Relačný model údajov je založený na teoretickom základe, ktorý vo svojich prácach
vypracoval E. F. Codd na začiatku sedemdesiatich rokov. Údaje sú reprezentované
množinovými reláciami, t.j. konečnými podmnožinami karteziánskeho súčinu vhodne
zvolených domén. Prvok relácie je usporiadaná n-tica, ktorej zložky sa nazývajú atribúty. Nad
reláciami sú definované základné operácie: zjednotenie, prienik, rozdiel množín, karteziánsky
súčin, výber (selekcia) a projekcia. Tento základný teoretický opis sa nazýva relačná algebra.
Pomocou neho môžeme vyjadriť všetky manipulácie a postupy práce s údajmi.
Relácie sa používajú na vyjadrenie objektov aj vzťahov medzi nimi. Reláciu si
najjednoduchšie môžeme predstaviť ako dvojrozmernú tabuľku, ktorej riadky tvoria prvky
relácie. Stĺpce tabuľky sú pomenované. Pre každý stĺpec je stanovený obor hodnôt (doména),
ktorý určuje, aké hodnoty môžu byť do tohto stĺpca zapísané. Z toho, že množina je relácia
vyplýva:
− Riadky v tabuľke sa neopakujú (každý prvok môže byť v množine len raz).
− Na poradí riadkov a stĺpcov nezáleží (usporiadanie sa určí neskôr, jedna množina
môže byť usporiadaná viacerými spôsobmi).
Z dôvodu neopakovateľosti v každej tabuľke (relácii) preto existuje jeden, alebo viacej
atribútov, ktoré jednoznačne identifikujú riadky. Takáto skupina atribútov sa nazýva
kandidátny kľúč. Okrem podmienky jednoznačnej identifikácie, kľúče musia spĺňať aj
podmienku minimálnosti, t.j. žiadna pravá podmnožina atribútov kľúča nie je kľúčom.
V praxi to znamená, že nemôžeme vynechať žiaden atribút kľúča, pretože potom kľúč
prestane jednoznačne identifikovať záznamy. Kľúč nesmie obsahovať neznáme hodnoty
(NULL). Napríklad v databáze budov je kandidátnym kľúčom adresa, skladajúca sa zo štátu,
mesta, ulice a čísla budovy. Zamestnanci sú jednoznačne identifikovaní svojimi osobnými
číslami, jednotka priestorového rozdelenia lesa je určená rokom zhotovenia lesného
hospodárskeho plánu, číslom plánu, číslom dielca, čiastkovej plochy a porastovej skupiny. Ak
kľúč obsahuje len jeden atribút, tak sa nazýva jednoduchý. Kľúč tvorený viacerými atribútmi
sa nazýva zložený. Z kandidátnych kľúčov vyberáme práve jeden primárny kľúč tabuľky.
Požiadavka kľúča sa často rieši vytvorením osobitného numerického stĺpca tabuľky (ID),
ktorého hodnoty sú neopakovateľné a generuje ich automaticky systém riadenia bázy údajov.
Tabuľky (relácie) sa používajú na modelovanie objektov aj vzťahov (väzieb) medzi
nimi. Tabuľky sú navzájom prepojené pomocou cudzích kľúčov (foreign key). Cudzí kľúč je
atribút alebo skupina atribútov tabuľky, ktorá obsahuje hodnoty primárneho kľúča z cieľovej
(cudzej) tabuľky. To umožňuje k riadku prvej tabuľky pripojiť riadok z tabuľky druhej. Ku
vzťahom uloženým v tabuľkách je možné zaznamenávať aj ich vlastnosti. Na schéme cvičnej
databázy (Obr. 6.4) sa k vzťahu ZASOBA medzi jednotkami priestorového rozdelenia lesa
a číselníkom drevín eviduje aj objem príslušnej dreviny.
Vzťahy medzi objektmi sú rôzneho druhu. Rozdeľujeme ich podľa počtu objektov
vo väzbe a hovoríme o kardinalite vzťahu:
− Vzťah 1:1. Vyjadruje jednoznačný vzťah medzi dvoma objektmi, napríklad medzi
štátom a hlavným mestom. Pri tomto type vzťahu sa objekty dajú zlúčiť do jednej
tabuľky, alebo na zachytenie väzby použiť cudzí kľúč. Môže zahrňovať aj vzťahy
0:1 a 1:0.
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− Vzťah 1:N. K jednému objektu sa viaže niekoľko ďalších objektov. K záznamu
v číselníku lesných pôd je priradených niekoľko polygónov z mapy lesných pôd.
Na zaznamenanie vzťahu sa zvyčajne používa cudzí kľúč z druhej tabuľky do
prvej.
− Vzťah M:N. Najvšobecnejší vzťah, zahŕňa aj všetky predchádzajúce typy
vzťahov. Príkladom je vzťah medzi parcelami a vlastníkmi. Jedna parcela môže
mať niekoľkých vlastníkov, jedna osoba môže byť vlastníkom niekoľkých rôznych
parciel. V relačnom údajovom modeli ho musíme rozložiť (dekomponovať) na dva
vzťahy 1:N, ktoré evidujeme v zvláštnej tabuľke. Na schéme cvičnej databázy
(Obr. 6.4) je vzťah medzi líniami a bodmi dekomponovaný do tabuľky
GEO_POINT_LINE.
V praxi sa často vyskytuje aj rekurzívny vzťah medzi záznamami (objektmi) tej istej
tabuľky (kategórie). Rekurzívny vzťah môže mať kardinalitu 1:1, 1:N aj N:M. Ak má
kardinalitu 1:N, tak medzi objektmi vytvára stromovú hierarchiu. Rekurzívny vzťah vidíme
na schéme cvičnej databázy (Obr. 6.4) navzájom medzi polygónmi. Používa sa na evidenciu
vnorených polygónov.
6.2.2. Návrh databázovej schémy

Na údaje v relačnej databáze sa môžeme pozerať ako na jednu veľkú reláciu (tabuľku),
ktorá obsahuje všetky atribúty (stĺpce). Nazývame ju univerzálna relácia. Univerzálna relácia
sa v praxi nepoužíva, pretože je len ťažko realizovateľná, jej použitie je neefektívne, obsahuje
redudantné údaje a nekonzistencie. Pri návrhu databázy sa univerzálna relácia rozkladá na
menšie tabuľky, ktoré sú vzájomne prepojené kľúčmi.
Pri návrhu databázovej schémy je dôležitá funkčná závislosť atribútov. Je definovaná
medzi dvoma množinami atribútov univerzálnej relácie. Funkčná závislosť znamená, že
hodnoty prvej množiny atribútov úplne určujú hodnoty druhej množiny atribútov.Vyjadruje
vzťah medzi atribútmi, nie vzťah medzi entitami. Funkčné závislosti určujú množinu
prípustných relácií v databáze. Zobrazujeme ich šípkou smerom k závislej entite. Nájdenie
všetkých funkčných závislostí umožňuje úplný formálny opis navrhovanej databázy, vrátane
integritných obmedzení a určení definičných oborov relácií. Na kombináciu funkčných
závislostí sa používajú tzv. Armstrongove pravidlá (MERUNKA, 2002):
1. Jednoduchá (triviálna) funkčná závislosť:

Y ⊆ X ⇒ X →Y
2. Tranzitivita:

( X → Y ) ∧ (Y → Z ) ⇒ X → Z
3. Kompozícia:

( X → Y ) ∧ ( X → Z ) ⇒ X → YZ
4. Dekompozícia:

X → YZ ⇒ ( X → Y ) ∧ ( X → Z )
Keď máme nájsť reprezentáciu časti reálneho sveta je potrebné navrhnúť relácie tak,
aby správne vyjadrovali objekty, ich vlastnosti a vzťahy medzi nimi. Do návrhu musia byť
zahrnuté aj integritné obmedzenia potrebné na kontrolu údajov. Ďalej je potrebné pamätať na
výkonnosť systému, pretože veľa tabuliek a ich prepojení výrazne predlžuje dobu spracovania
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dopytov na databázu. Pri návrhu databázy sa využívajú techniky normalizácie databázy,
dekompozície a syntézy. Tieto sa vzájomne dopĺňajú a sú kombinovateľné.
Normalizácia databázovej schémy je postupný reverzibilný proces v priebehu ktorého
sa pôvodné relácie nahradzujú novými s jednoduchšou a regulárnejšou štruktúrou. Vratnosť
procesu zabezpečuje, že nedochádza k strate informácie a pôvodné informácie sa dajú
obnoviť. Cieľom normalizácie je:

1. Umožniť reprezentáciu všetkých relácií v databáze.
2. Zvýšiť efektívnosť vyhľadávania v databáze.
3. Odstrániť nekonzistencie pri operáciách aktualizácie, vkladania a rušenia údajov.
4. Minimalizovať reštrukturalizáciu pri rozšírení databázy o nové údaje.
5. Zabezpečiť neutrálnosť databázovej schémy vzhľadom na databázové dopyty.
V praxi sa používa šesť normálnych foriem:
1. Prvá normálna forma (1NF): žiadna relácia (tabuľka) nesmie obsahovať
viacnásobné údaje (údaje vo vzťahu 1:N).
2. Druhá normálna forma (2NF): všetky nekľúčové atribúty relácie musia závisieť na
celom primárnom kľúči.
3. Tretia normálna forma (3NF): všetky nekľúčové atribúty musia byť závislé len na
primárnom kľúči, nie medzi sebou.
4. Boyce-Coddova normálna forma (BCNF): všetky atribúty relácie musia byť
závislé len na primárnom kľúči, nie medzi sebou.
5. Štvrtá normálna forma (4NF): zložený primárny kľúč nesmie byť tvorený
nezávislými údajmi.
6. Piata normálna forma (5NF): zložený primárny kľúč s viac ako dvoma atribútmi
nesmie obsahovať párové cyklické závislosti.
Špeciálny prípad nastáva, ak relácia obsahuje len jednoduchý primárny kľúč
(skladajúci sa len z jedného stĺpca). Ak je takáto relácia v 1NF, potom je automaticky aj
v 2NF. A obdobne, ak je táto relácia v 3NF, potom je tiež v BCNF, 4NF a 5NF. Hovoríme, že
dochádza k splývaniu normálnych foriem.
Postup normalizácie databázovej schémy nie je deterministický. Môžeme postupovať
rôznymi spôsobmi a získať odlišné normalizované schémy tej istej databázy. Normalizované
databázové schémy nie sú optimalizované s ohľadom na výkon, ale zabezpečujú minimálnu
redudantnosť a maximálnu konzistenciu údajov. V praxi väčšinou postačuje prevod
databázovej schémy do 3NF alebo BCNF. Z dôvodu zvýšenia výkonu sa niekedy robí tzv.
denormalizácia databázovej schémy. V tejto etape návrhu databázovej schémy sa niektoré
tabuľky opätovne spájajú, aby sa znížil počet operácií spojenia medzi tabuľkami. Porušením
normalizačných pravidiel dochádza k ohrozeniu konzistencie údajov a môže nastať aj
redudancia niektorých údajov.
Dekompozícia databázovej schémy je proces automatizovaného vytvorenia
databázovej schémy v BCNF. Zakladá sa na deterministickom algoritme, ktorý z univerzálnej
relácie a množiny funkčných závislostí vytvorí množinu relácií, ktorá zodpovedá BCNF.
Syntéza databázovej schémy je proces automatického skladania tabuliek do väčších.
Algoritmus je deterministický, využíva Armstrongové pravidlá funkčných závislostí. Jeho
výstupom je databázová schéma v BCNF.
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6.2.3. Schéma cvičnej databázy

Predpokladajme, že máme vytvorenú cvičnú geografickú databázu, ktorá obsahuje
údaje o porastoch za jedno LHC. Skladá sa z dvoch častí:
− tabuliek popisných údajov (JPRL, ZASOBA, DREVINA), ktoré obsahujú zoznam
dielcov a k nim prislúchajúce údaje,
− tabuliek geografických údajov (JPRL_POLY, JPRL_LINE_POLY, JPRL_LINE,
JPRL_POINT_LINE, JPRL_POINT), ktoré vznikli importom geografických
objektov do našej databázy.
Schéma databázy je uvedená na Obr. 6.4. Objekty a relácie sú farebne odlíšné: objekty
sú znázornené čiernou farbou, relácie medzi nimi modrou. Pred názvami polí sú uvedené
kódy: PK – primary key (primárny kľúč), U – unique index (unikátny index), I – index, FK –
foreign key (vonkajší kľúč).
Základná tabuľka je JPRL, ktorá obsahuje jednotky priestorového rozdelenia lesa.
Každý záznam zodpovedá práve jednému JPRL. Obsahuje údaje potrebné pre identifikáciu
(dielec, čiastková plocha, porastová skupina, etáž) a základné popisné údaje (vek, tabuľková
výmera).
Tabuľka DREVINA je číselník v ktorom je uložený zoznam drevín. O každej drevine
je zaznamenaný jej slovenský a latinský názov, ako aj priradený kód (SM, JD, BO,... ).
Na zaznamenanie drevín a ich zástupenia pre jednotlivé dielce sa používa relácia typu
1:N, ktorá sa zaznamenáva do tabuľky ZASOBA. Pre každý JPRL môže existovať jeden
alebo viacej záznamov o drevinách ktoré na ňom rastú. Pole ID_JPRL obsahuje identifikátor
záznamu o JPRL a pole ID_DREVINA identifikátor do číselníka drevín. Tieto dve polia
definujú vzťah (reláciu) medzi JPRL a drevinami. ZASOBA je príkladom relácie
s priradeným atribútom, pretože v poli ZASTUPENIE je uložený údaj o percentuálnom
zastúpení dreviny v príslušnej JPRL.
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Obr. 6.4: Schéma cvičnej relačnej databázy
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Ďalej nech je vytvorená digitálna mapa lesných porastov vo forme vektorovej
tematickej vrstvy GEO_POLY. V tejto sú uložené všetky polygóny, ktoré sa nachádzajú v
mape. Niektoré zodpovedajú lesným porastom, iné vodným plochám, cestám, nelesnej pôde
a pod. Druh plochy je uložený v poli KOD_PLOCHY, lesným porastom zodpovedá číslo 1.
Vrstva môže byť vytvorená v ktoromkoľvek dostupnom geografickom informačnom systéme.
Predpokladom prepojenia s popisnými údajmi je, že každému polygónu je priradený
identifikátor záznamu JPRL. Priradenie môže byť vytvorené prostriedkami GIS medzi
tematickou vrstvou a databázou, alebo uložením geografických údajov do spoločnej databázy.
Spôsob prepojenia a práce s údajmi sú v oboch prípadoch podobné, líšia sa len technickou
realizáciou.
Prepojenie medzi tabuľkami JPRL a GEO_POLY je typu M:N. Je realizované
prostredníctvom vonkajšieho kľúča ID_JPRL uloženého v tabuľke GEO_POLY. Ťažkosti
prepojenia týchto geografických a popisných údajov vyplývajú z toho, že tabuľky JPRL
a GEO_POLY neobsahujú záznamy týkajúce sa rovnakých objektov. Dielec sa môže skladať
z viacerých oddelených polygónov (napr. lesný porast rozdelený cestou), ktoré je nutné
napojiť na tie isté záznamy z tabuľky JPRL. Naviac v digitálnej porastovej mape sú jednotky
priestorového rozdelenia lesa zakreslené na úrovni dielca a čiastkovej plochy, takže polygóny
sa prepájajú aj na niekoľko záznamov JPRL. Ostatné plochy, ktoré nezodpovedajú porastom,
sa neprepoja na žiadny záznam JPRL.
V poli POLY_VYMERA je zaznamenaná výmera polygónu vypočítaná podľa údajov
digitálnej mapy. Niektoré polygóny môžu obsahovať menšie polygóny, ktoré v nich vytvárajú
„diery“. Reláciu „polygón je obsiahnutý v polygóne“ by bolo vhodné zaznamenať
v samostatnej tabuľke. Kvôli zjednodušeniu sa na tento účel používa pole POLY_PARENT.
Obsahuje identifikátor nadradenej (rodičovskej) plochy. Funguje ako vonkajší kľúč tabuľky
GEO_POLY samej na seba.
Okrem objektov plôch uložených v tabuľke GEO_POLY sú v našej databáze
zaznamenané aj línie a body. Na uloženie bodov sa používa tabuľka GEO_POINT. Každému
bodu je priradený identifikátor a súradnice X, Y, Z. Objekty línií sú uložené v tabuľke
GEO_LINE. Relácia medzi bodmi a líniami je v tabuľke GEO_POINT_LINE. Predpokladá
sa, že poradie bodov línie je dané rastúcim usporiadaním podľa identifikátora záznamu
(GEO_POINT_LINE .ID).
Hranice polygónov sú definované líniami. Vzťah medzi bodmi a líniami je uložený
v tabuľke relácie GEO_LINE_POLY. Poradie línií je určené rastúcim usporiadaním
identifikátorov záznamov v tabuľke relácie. Keďže jedna línia môže byť hranicou jedného aj
dvoch polygónov je potrebné pamätať smer použitia línie. Tento je daný atribútom OPACNE.
Ak má hodnotu TRUE, potom líniu treba „otočiť“, t.j. obrátiť poradie bodov. V atribúte
POLOHA je uložená poloha polygónu voči línii: 1-ľavý polygón, 2-pravý polygón, 0neurčený. Pre každú líniu sa v tabuľke vyskytujú najviac dva záznamy (jeden pre ľavý a jeden
pre pravý polygón).
6.2.4. Relačná algebra a relačný kalkul

Základným prostriedkom pre opis práce s relačnými databázami je relačná algebra. Je
to súbor definícií elementov relačného údajového modelu a relačných operácií s týmito
elementmi. Akýkoľvek užívateľský dopyt na údaje relačnej databázy sa dá vyjadriť pomocou
troch základných operácií:
1. Projekcia (project): používa sa na výber stĺpcov z relácie. Výsledkom je relácia,
ktorá má menší alebo rovnaký počet stĺpcov ako pôvodná relácia.
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2. Selekcia (select): vyberie z pôvodnej relácie len tie záznamy (riadky tabuľky),
ktoré vyhovujú zadanej podmienke. Podmienka môže kombinovať aritmetické (+,
-, /, *, ^), relačné (<, <=, >, >=, =, <>), logické operátory (AND, OR, NOT),
numerické (sin, cos, tan, atan, sqrt), textové (left, right, trim, substr) a ďalšie
definované funkcie.
3. Karteziánsky súčin (join): vytvorí novú reláciu, ktorá obsahuje všetky kombinácie
riadkov z dvoch alebo viacerých vstupných relácií.
Výsledkom uvedených operácií sú opäť relácie, takže ich môžeme podľa potreby
kombinovať. Spôsob zápisu výrazov je daný relačným kalkulom. Relačný kalkul je súbor
pravidiel pre vytváranie a zápis symbolických výrazov. V praxi sa používajú dva relačné
kalkuly založené na logike 1. rádu:
1. n-ticový relačný kalkul (tuple-oriented),
2. doménový relačný kalkul (domain-oriented).
N-ticový relačný kalkul navrhol E. F. Codd a je starší ako doménový. Na každú
reláciu (tabuľku) sa pozerá ako na množinu záznamov (riadkov). Premenné označujú
záznamy, na prístup k atribútom sa používa bodková notácia. K názvu tabuľky sa pomocou
bodky pripojí názov atribútu. Na n-ticovom relačnom kalkule ja založený dopytovací jazyk
SQL. Označenie používané v n-ticovom relačnom kalkule:

MenoTabulky (r )

označuje n-ticovú premennú r z tabuľky MenoTabuľky

r.a

atribút a n-ticovej premennej r

{r | δ }

selekcia hodnôt
podmienku δ

premennej

r

(riadkov),

ktoré

spĺňajú

[a1 , a2 ,..., an ]X

projekcia atribútov a1 , a2 ,..., an nad množinou X

r ⊗v

spojenie (karteziánsky súčin) n-ticových premenných r a v

∀∃¬ ∧ ∨ ∈∉⊆ ∩ ∪

symboly používané v teórie množín a výrokovej logike

Na cvičnej databáze ukážeme príklad použitia n-ticového relačného kalkulu. Máme
vytvoriť zoznam porastov, ktorých vek je väčší ako 60 a menší ako 100 rokov. Na výber stačí
použiť jednu premennú j z relácie (tabuľky) JPRL, zadať kritérium výberu podľa veku porastu
a z výslednej relácie vybrať len stĺpce identifikujúce porasty:

[dielec, cplocha, pskupina]{ j | JPRL( j ) ∧ j.VEK > 60 ∧ j.VEK < 100}.
Ak potrebujeme vybrať záznamy o porastoch v ktorých sa vyskytuje smrek a majú
výmeru väčšiu ako 5 hektárov, musíme spojiť tri relácie: JPRL, ZASOBA, DREVINA. Pre
každú reláciu použijeme jednu premennú, tieto spojíme, urobíme selekciu podľa dreviny
a výmery, nakoniec projekciu požadovaných atribútov:

[ j ]{ j ⊗ z ⊗ d | JPRL( j ) ∧ ZASOBA( z ) ∧ DREVINA(d ) ∧
∧ j.ID = z.ID _ JPRL ∧ z.ID _ DREVINA = d .ID ∧
∧ j.VYMERA > 5 ∧ d .KOD =" SM "}

V prvom riadku máme zadefinované spojenie premenných j, z, d, ktoré prechádzajú
jednotlivými reláciami a projekciu výsledku len na atribúty relácie JPRL. V druhom riadku sú
uvedené tzv. podmienky spojenia relácií. Na spojenie tabuliek sa používa relácia ZASOBA,
ktorá obsahuje vonkajšie kľúče do tabuliek JPRL aj DREVINA. Pokiaľ sa na spojenie
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používa len operátor rovnosti hovoríme o equi-join. V niektorých prípadoch sa na spojenie
tabuliek používajú aj iné operátory, potom ho nazývame theta-join. V poslednom riadku sú
zadané podmienky výberu požadovaných záznamov podľa atribútov.
Doménový relačný kalkul sa skladá z konštánt, premenných a logických výrazov. Na
rozdiel od n-ticového relačného kalkulu však premenné nereprezentujú záznamy (riadky), ale
domény (stĺpce). V doménovom relačnom kalkule na reláciu pozeráme ako na množinu
záznamov (stĺpcov). Tento kalkul je mladší ako relačný a sú na ňom založené vizuálne
dopytovacie jazyky (QBE, Query By Example). Slúžia na jednoduché vytváranie
databázových dopytov v grafickom užívateľskom prostredí niektorých moderných
databázových systémov. Na zápis výrazov v doménovom relačnom kalkule sa používa
nasledujúca symbolika:

MenoTabulky(ξ1 , ξ 2 ,..., ξ n )

formula nad tabuľkou MenoTabulky, ξ i je logický výraz
pre i-tu doménu. Má tvar NazovDomeny:logicky_vyraz.

{a1 , a 2 ,..., a m | Φ}

projekcia atribútov formuly Φ .

{a1 , a2 ,..., am | Φ1 , Φ 2 ,..., Φ k } projekcia atribútov nad viacerými formulami súčasne.
Prvý z vyššie uvedených príkladov pomocou doménového relačného kalkulu zapíšeme
nasledovne:
{dielec, cplocha , pskupina | JPRL ( DIELEC : dielec, CPLOCHA : cplocha , PSKUPINA : pskupina ,
VEK : v > 60 AND < 100)}
Druhý príklad v tejto symbolike vyjadríme takto:
{JPRL.* | JPRL(*, ID : id1, VYMERA : v > 5),
ZASOBA( ID _ JPRL : id _ jprl = id1, ID _ DREVINA : id _ drevina = id 2),
DREVINA( ID : id 2, KOD : kod =" SM " )}
Vizuálny dopyt tohoto príkladu vytvorený v prostredí MS Access je uvedený na Obr. 6.5.
Z vizuálneho zadania systém automaticky vytvorí SQL príkaz (Obr. 6.6), ktorý sa použije na
výber hľadaných údajov.
Relačný n-ticový kalkul a relačný doménový kalkul sú navzájom ekvivalentné. Naviac
sú aj úplné, tzn. že umožňujú zapísať každú operáciu relačnej algebry. Vyššie uvedené
príklady môžeme vyjadriť aj v relačnej algebre:
1. V prvom príklade najskôr selekciou vyberieme záznamy, ktoré spĺňajú
požadovanú podmienku a následne použijeme projekciu na výber atribútov:

project (select ( JPRL, VEK > 60 ∧ VEK < 100), {dielec, cplocha, pskupina})
2. V druhom príklade najskôr je potrebné vytvoriť spojenie relácií JPRL, ZASOBA
a DREVINA. Keďže karteziánsky súčin pospája relácie spôsobom „každý záznam
s každým“, do podmienky výberu je k podmienkam výberu pridaná aj podmienka
spojenia cez vonkajšie kľúče relácie ZASOBA.
project ( select ( join ( join ( JPRL, ZASOBA), DREVINA),
JPRL.VYMERA > 5 ∧ JPRL.ID = ZASOBA.ID _ JPRL ∧ DREVINA.KOD =" SM "∧
∧ DREVINA.ID = ZASOBA.ID _ DREVINA), {JPRL.*})
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Obr. 6.5: Ukážka dopytu QBE v prostredí MS Access

SELECT jprl.*
FROM drevina INNER JOIN
(jprl INNER JOIN zasoba ON jprl.ID = zasoba.ID_JPRL)
ON drevina.ID = zasoba.ID_DREVINA
WHERE (((drevina.KOD)="SM") AND ((jprl.VYMERA)>5));
Obr. 6.6: Príkaz SQL vygenerovaný v systéme MS Acces z QBE
6.2.5. Štruktúrovaný dopytovací jazyk (SQL)

SQL (Structured Query Language) je jedným z najpoužívaných jazykov pre
vytváranie, aktualizáciu a výber údajov z relačnej databázy. Bol vyvinutý v 70-tich rokoch
pracovníkmi spoločnosti IBM. Prototyp bol súčasťou systému System/R a nazýval sa
SEQUEL (Structured English Query Language). Prvý komerčne dostupný systém s podporou
jazyka SQL uviedla na trh spoločnosť Oracle v roku 1977. Neskôr bol štandardizovaný
medzinárodnou spoločnosťou pre štandardizáciu pod označením ISO 9075. Jazyk sa ďalej
rozširoval a zdokonaľoval, postupne boli schválené nové verzie (1986, 1989, 1992, 1996,
1999, 2003). Označujú sa názvom normy a roku jej prijatia (napr. posledná je ISO
9075:2003).
Používa sa samostatne, alebo častejšie v spojení s programovacím jazykom. Verzie od
jednotlivých dodávateľov sa odlišujú rozšíreniami štandardného jazyka o možnosti vyšších
programovacích jazykov, pročom ISO normy zvyčajne ostávajú zachované. Tak napríklad
databázový systém SQL Server spoločnosti Microsoft používa Transact SQL, v systéme
Oracle je implementovaný jazyk PL/SQL. Príkazy jazyka SQL sa rozdeľujú do troch
hlavných skupín:
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1. Výber a modifikácia údajov (DML, Data Manipulation Language)
•

Výber údajov
– SELECT. Najdôležitejší a najčastejšie používaný príkaz pre výber
údajov z databázy. Umožňuje spájať údaje z viacerých tabuliek,
obmedziť výber podľa zadaných kritérií, zoskupovať údaje, usporiadať
výslednú množinu údajov, používať zabudované funkcie.

•

Aktualizácia údajov
– INSERT. Vloženie jedného, alebo niekoľkých nových riadkov do
databázy.
– UPDATE. Zmena obsahu existujúcich riadokov.
– DELETE. Vymazanie riadkov, ktoré vyhovujú zadanému kritériu.
– MERGE. Spojenie údajov z viacerých tabuliek.
– TRUNCATE. Vymazanie všetkých
štandardným SQL príkazom).

riadkov

z tabuľky

(nie

je

2. Definovanie údajov (DDL, Data Definition Language)
– CREATE. Vytvorenie tabuľky, indexu, procedúry, alebo iného objektu
v databáze.
– DROP. Vymazanie objektu z databázy.
– ALTER. Príkaz, ktorý sa používa na modifikáciu existujúceho objektu (napr.
pridanie stĺpca do tabuľky).

3. Kontrola prístupu k údajom (DCL, Data Control Language)
•

Spracovanie transakcií
– START TRANSACTION. Začiatok transakcie.
– COMMIT. Ukončenie transakcie a zapísanie všetkých zmien do
databázy.
– ROLLBACK. Ukončenie transakcie bez zapísania urobených zmien.
Návrat databázy do stavu pred začiatkom transakcie.

•

Riadenie prístupu užívateľov
– GRANT. Pridelenie prístupových práv užívateľovi (napr. právo
aktualizovať údaje v tabuľke).
– REVOKE. Odobratie prístupových práv užívateľovi (napr. právo
vytvoriť novú tabuľku).

Boli vytvorené rozšírenia jazyka SQL, ktoré umožňujú pracovať s geografickými
údajmi uloženými v databáze a objektovo-orientovanými databázami.
6.2.6. Príkaz SELECT

Príkazom SELECT vyberáme údaje z jednej alebo viacerých tabuliek, ktoré spĺňajú
zadané podmienky. Klauzula GROUP BY dovoľuje agregovať údaje a vypočítať súhrnné
charakteristiky pre skupiny. V základom tvare príkaz SELECT má tvar:
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SELECT [ALL | DISTINCT] {stlpec1, stlpec2,… | *}
FROM {tabuľka1, tabuľka2, ..}
WHERE <logická podmienka>
ORDER BY {stlpec1 ASC | DSC, stlpec2 ASC | DSC,...}
GROUP BY {stlpec1, stlpec2,…}
Príkaz na vytvorenie zoznamu JPRL z našej cvičnej databázy s vekom väčším ako 60
rokov a menším alebo rovným 100 rokov napíšeme nasledovne:
SELECT *
FROM jprl
WHERE vek > 60 AND vek <= 100;
Ak chceme vybrať len určité stĺpce z databázovej tabuľky, potom namiesto „*“
napíšeme zoznam stĺpcov oddelených čiarkami:
SELECT dielec, vymera, vek
FROM jprl
WHERE vek < 80;
Výsledok môžeme usporiadať vzostupne (od najmenšieho po najväčší, ascending,
ASC), alebo zostupne (descending, DESC). Ak nie je uvedený spôsob usporiadania, záznamy
sú usporiadane vzostupne (ASC). Nasledujúci príkaz vyberie čísla dielcov všetkých porastov,
ktorých vek je menší ako 100 rokov a usporiada ich vzostupne:
SELECT DISTINCT dielec
FROM jprl
WHERE vek < 100
ORDER BY vek ASC;
Klauzula DISTINCT zabezpečí, že vo výsledku sa každé číslo porastu objaví len raz.
Ak nie je uvedená, budú vypísané čísla dielcov zo všetkých záznamov tabuľky, ktoré
vyhovujú zadanej podmienke (ALL). Keďže k jednému dielcu môže prislúchať viacero
čiastkových plôch, porastových skupín a etáží, čísla dielcov sa môžu opakovať.
Príkaz SELECT sa používa aj na súčasný výber záznamov z viacerých tabuliek.
Výsledok je vytvorený tak, že sa spoja záznamy z požadovaných tabuliek spĺňajúce zadanú
podmienku spojenia. Z tabuľky GEO_JPRL vyberieme stĺpce id_jprl a poly_výmera a k nim
pridáme polia dielec a vek z korešpondujúcich záznamov tabuľky JPRL.
SELECT geo_poly.id_jprl, geo_poly.poly_vymera, jprl.dielec, jprl.vek
FROM geo_poly
INNER JOIN jprl ON geo_poly.id_jprl = jprl.id
ORDER BY jprl_dielec;
Jazyk SQL podporuje päť druhov spojení databázových tabuliek: vnútorné (INNER
JOIN), ľavé vonkajšie (LEFT JOIN), pravé vonkajšie (RIGHT JOIN), úplné vonkajšie (FULL
JOIN) a krížové (CROSS JOIN). Príkaz na spojenie viacerých tabuliek má tvar:
SELECT {stĺpec1, stĺpec2,... | * }
FROM lava_tabulka
<INNER, LEFT, RIGHT, FULL> JOIN prava_tabulka
ON <logická podmienka>;
Pri vnútornom spojení sa záznamy spoja len vtedy, keď v obidvoch záznamoch
existujú nenulové spoločné položky a vyhovujú zadanej logickej podmienke. Pri ľavom
vonkajšom spojení výsledok obsahuje všetky záznamy z ľavej tabuľky a k nim pripojené
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záznamy z pravej tabuľky spĺňajúce danú logickú podmienku. Ak takýto záznam v pravej
tabuľke neexistuje, potom sa doplní záznam s nulovými hodnotami (NULL). Obdobne sa
postupuje aj pri pravom vonkajšom spojení.
Pri úplnom vonkajšom spojení sa vezmú všetky záznamy z ľavej tabuľky a pripoja sa
k ním všetky záznamy z pravej tabuľky, ktoré spĺňajú zadané kritérium. Ak sa nenájde
záznam spĺňajúci logickú podmienku, potom sa chýbajúce položky nahradia nulovými
hodnotami.
Krížové spojenie nemá žiadnu logickú podmienku. Ku každému záznamu ľavej
tabuľky sa pripoja všetky záznamy z pravej tabuľky. Výsledok zodpovedá karteziánskemu
súčinu príslušných relácií:
SELECT {stĺpec1, stĺpec2,... | * }
FROM lava_tabulka
CROSS JOIN prava_tabulka;
Jazyk SQL obsahuje agregačné funkcie, napr. MIN(minimum), MAX(maximum),
SUM(súčet), COUNT(počet), AVG(priemer) a ďalšie. Tieto sa používajú na výpočet
agregovaných hodnôt pre skupiny záznamov. Skupiny záznamov sa vytvárajú podľa hodnôt
stĺpcov uvedených v klauzule GROUP BY. Príkazom
SELECT dielec,
MIN(vek) AS min_vek,
MAX(vek) AS max_vek,
COUNT(cplocha) AS poc_cplocha
FROM jprl
GROUP BY dielec;
vypočítame minimálny a maximálny vek, počet čiastkových plôch pre každý dielec uvedený
v tabuľke JPRL. Skupina je definovaná číslom dielca a obsahuje všetky príslušné čiastkové
plochy, porastové skupiny a etáže prislúchajúce k danému dielcu. Zoznam stĺpcov môže
obsahovať len stĺpce definujúce skupiny, alebo agregačné funkcie. Naviac vidíme, že príkaz
SQL dovoľuje pomenovať stĺpce výsledku pomocou AS <nové meno stĺpca>.
Agregačné funkcie sa dajú použiť aj samostatne, pokiaľ sa vzťahujú na celú tabuľku.
Jednoducho vypočítame počet záznamov, počet dielcov, minimálny a maximálny vek:
SELECT COUNT(id) AS poc_zaznam,
COUNT(dielec) AS poc_dielec,
MIN(vek) as min_vek, MAX(vek) as max_vek
FROM jprl;
Príkazy SQL môžeme zreťaziť na viacerých úrovniach. Výsledky jedného dopytu sa
tak dajú použiť pri formulácií druhého (tzv. poddopyty). Vnorený SQL použijeme napríklad
na vyhľadanie identifikátorov obvodových línií a výpočet obvodu. Obvodová línia je hranicou
len jedného polygónu, vnútorná línia je hranicou práve dvoch polygónov. Klauzula HAVING
vo vnútornom SQL určuje podmienku, ktorú musia spĺňať vybrané skupiny.
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SELECT id, SUM(dlzka) as obvod
FROM geo_line
WHERE EXISTS (SELECT id_line, COUNT(id) AS pocet
FROM geo_line_poly
WHERE geo_line_poly.id_line = geo_line.id
GROUP BY id_line
HAVING pocet = 1);
6.2.7. Editovanie údajov – príkazy INSERT, UPDATE, DELETE

Príkaz INSERT slúži na vloženie jedného, alebo niekoľkých nových záznamov do
tabuľky.
INSERT INTO <názov tabuľky>[({stĺpec1, stĺpec2,...})]
VALUES ({hodnota1, hodnota2,…})
Novú JPRL vložíme do databázy postupnosťou troch príkazov. Prvý vloží údaje do
tabuľky JPRL, druhý a tretí doplnia zásobu drevín:
INSERT INTO jprl (id, dielec, cplocha, vymera, vek)
VALUES (37546, “334“, “B“, 21876, 85);
INSERT INTO zasoba (id_jprl, id_drevina, zasoba) VALUES (37546, 25, 704);
INSERT INTO zasoba (id_jprl, id_drevina, zasoba) VALUES (37546, 20, 1250);
Príkazom INSERT môžeme do tabuľky vložiť viacero nových záznamov, ktoré sú
výsledkom poddopytu SQL. Napríklad do tabuľky ZALOHA_JPRL uložíme zálohu údajov
o jednotkách priestorového rozdelenia lesa s výmerou väčšou ako jeden hektár.
INSERT INTO jprl (dielec, cplocha, pskupina, etaz, vymera, vek)
SELECT dielec, cplocha, pskupina, etaz, vymera, vek
FROM jprl
WHERE jprl.vymera >= 10000;
Príkazom DELETE vymažeme z tabuľky záznamy, ktoré spĺňajú zadanú podmienku.
Príkaz má tvar:
DELETE FROM <tabuľka> WHERE <podmienka>;
Na vymazanie JPRL s výmerou menšou ako 0,5 hektára použijeme príkaz:
DELETE FROM jprl WHERE vymera < 5000;
Často je potrebné zmeniť údaje už uložené v databáze. Aktualizovať atribúty, alebo
vypočítať nové z existujúcich. Stĺpec vymera obsahuje výmeru jednotky priestorového
rozdelenia lesa v metroch štvorcových. Prepočítame ich na hektáre:
UPDATE jprl SET vymera = vymera / 10000.0;
6.2.8. Vytvorenie novej tabuľky

Súčasťou jazyku SQL sú príkazy na definovanie, vytváranie a modifikáciu databázy
a tabuliek. Na tieto účely sa používajú príkazy CREATE, DROP a ALTER. Nová databáza sa
vytvára príkazom
CREATE DATABASE <názov databázy>;
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Obdobne príkazom CREATE sa vytvárajú aj nové tabuľky:
CREATE TABLE <názov tabuľky>
( {zoznam definícií stĺpcov},
{zoznam integritných obmedzení} );
Tabuľku ZALOHA_JPRL, ktorá má rovnakú štruktúru ako tabuľka JPRL a budeme ju
používať na zálohovanie údajov vytvoríme nasledovne:
CREATE TABLE zaloha_jprl
(id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
dielec CHARACTER(6),
cplocha CHARACTER(1),
pskupina CHARACTER(1),
etaz DECIMAL(2),
vymera FLOAT(2),
vek INTEGER);
Rôzne databázové systémy podporujú rozličné typy údajov. Medzi štandardné typy
podporované systémami MS SQL Server a MS Access patria:
− INTEGER: celé číslo v rozsahu od -2 147 483 648 do -2 147 483 647. Zaberá 4
byty.
− DECIMAL([p],[s]), resp. NUMERIC([p],[s]): číslo celé, alebo desatinné. Parameter
p (precision) udáva veľkosť čísla ako počet decimálnych číslic. Parameter s (scale)
je voliteľný a udáva počet decimálnych číslic za desatinnou bodkou. Môže byť
nulový a musí byť menší alebo rovný celkovému počtu číslic (0 <= s <= p).
Veľkosť pamäti potrebná na uloženie čísla závisí od požadovanej presnosti čísla:
Presnosť (p)

Veľkosť pamäti (byte)

1-9

5

10-19

9

20-28

13

29-38

17

− FLOAT(n): desatinné číslo z rozsahu od -2.23E–308 do 1.79E+308. n určuje počet
bitov potrebných na uloženie mantisy (1 až 53). Štadardná hodnota je 53. Veľkosť
potrebná na uloženie čísla závisí od hodnoty n:
n

Presnosť (číslic)

Veľkosť pamäti (byte)

1-24

7

4

25-53

15

8

− REAL(n): decimálne číslo v rozsahu -1.18E-38 through 3.40E+38. Na uloženie sú
potrebné 4 byty.
− CHAR(n): reťazec znakov pevnej dĺžky n. MS Access dovoľuje reťazce
maximálnej dĺžky 255 znakov, MS SQL Server až 8 000 znakov.
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− VARCHAR(n): reťazec znakov premenlivej dĺžky. Maximálna dĺžka je daná
parametrom n. Pre MS SQL Server je to najviac 8 000 znakov. Na uloženie
dlhších textov sa používa typ TEXT. V MS Access sa na uloženie textov
premenlivej dĺžky používa pole typu MEMO
− DATETIME: uloženie dátumu a času s presnosťou 3,33 milisekundy. Vnútorne je
uložené ako dve 4-bytové čísla.
− TIMESTAMP: uloženie časovej značky. Tabuľka môže obsahovať len jeden stĺpec
tohto typu. Stĺpec sa aktualizuje automaticky pri každej zmene hodnôt v danom
riadku tabuľky. Zaberá 8 bytov.
− BINARY(n): uloženie binárnych údajov dĺžky n (maximálne 8 000 bytov). Na
uloženie binárnych údajov premenlivej dĺžky sa používajú stĺpce typu
VARBINARY (maximálne 8 000 bytov), alebo IMAGE (až 2 147 483 647 bytov).
6.3. GEOGRAFICKÁ DATABÁZA

Základom každého informačného systému je báza údajov. V geografickej databáze sú
spolu uložené priestorové, obrazové, atribútové a ďalšie druhy údajov. Napríklad digitálnu
mapu regiónu (polohopis, výškopis, tematické mapy), lesné porastové mapy prepojené na
údaje LHP a LHE, podrobnú leteckú ortofotomapu, geodeticky zameranú lesnú cestnú sieť,
projektovú a technickú dokumentáciu k vybraným cestám (trojrozmerné priestorové údaje),
výkresy a fotografie.
V súčasnej praxi sa používajú prevažne relačné systémy riadenia bázy údajov. Tieto
poskytujú výkonné nástroje pre budovanie databáz, ktoré využívajú rôzne druhy podnikových
aplikácií: ekonomika a plánovanie podnikových zdrojov, elektronické obstarávanie,
elektronický obchod, správa technickej a projektovej dokumentácie a ďalšie. Bez rozšírenia
relačné databázy nie sú vhodné na ukladanie a spracovanie geografických údajov. Je to
dôsledkom špecifických vlastností priestorových údajov (WORBOYS, 1995):
– Štruktúra: vo vektorovej reprezentácii sú polygóny dané postupnosťami línií, ktoré
tvoria ich vonkajšie a vnútorné hranice. Každá línia je tvorená postupnosťou bodov.
Na ich uloženie areálu potrebujeme niekoľko relačných tabuliek, ktoré obsahujú
súradnice bodov, postupnosti bodov tvoriacich línie, postupnosti línií tvoriacich
hranice polygónov, množiny polygónov, topologické vzťahy medzi geometrickými
prvkami. Rekonštrukcia areálov potom vyžaduje spojenie viacerých tabuliek z ktorých
každá obsahuje veľké množstvo záznamov. Tieto operácie sú značne časovo náročné.
Podobne aj rastrové a obrazové údaje môžeme rozložiť na hodnoty jednotlivých
buniek a tieto uložiť do relačných tabuliek. Keďže každej bunke zodpovedá jeden
záznam, tabuľky sú rozsiahle, zaberajú veľa pamäťového priestoru, nedajú sa využiť
algoritmy kompresie. Štandardnými technológiami relačných databáz sa nedá
dosiahnuť uspokojivý výkon a rýchlosť spracovania priestorových údajov.
– Priestorové indexy: indexy podstatným spôsobom urýchľujú triedenie a vyhľadávanie
údajov v tabuľkách. V relačných databázach sa indexujú numerické, textové,
dátumové a ďalšie druhy údajov. Priestorové údaje vyžadujú zvláštne postupy
indexovania dvoj a viacrozmerných údajov. Boli navrhnuté a implementované
výkonné metódy indexovania (R-tree, BSP-tree, quadtree a pod.), ktoré nie sú
implementované priamo v relačných systémoch riadenia bázy údajov.
– Dopytovacie jazyky: relačný dopytovací jazyk SQL je založený na n-ticovom
relačnom kalkule. Poskytuje funkcie pre definovanie údajov, spracovanie údajov
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a riadenie prístupu k údajom. Podporuje spracovanie štandardných typov údajov,
neposkytuje však funkcie, ktoré pracujú s priestorovými údajmi ani topologickými
vzťahmi.
Keďže priame uloženie priestorových údajov do relačných štruktúr je málo efektívne,
súčasné geografické informačné systémy podporujú iné spôsoby uloženia geografických
údajov:
– oddelené uloženie priestorových a opisných údajov,
– uloženie priestorových údajov do RDBMS v binárnom tvare,
– rozšírenie RDBMS o priestorové typy údajov.
6.3.1. Oddelené uloženie priestorových a opisných údajov

Väčšina systémov ukladá geografické údaje do súborov vo svojom vlastnom
(nativnom) formáte. U starších systémov to bola nevyhnutnosť, pretože neboli k dispozícii
štandardy pre výmenu údajov. Moderné systémy používajú vlastné formáty súborov hlavne
z dôvodov spätnej kompatibility, efektívnosti a jednoduchosti implementácie.
Najčastejším spôsobom uloženia geografických údajov na desktopových systémoch je
oddelené uloženie priestorových a opisných údajov. Priestorové údaje sa ukladajú do súborov,
ktorých štruktúra je optimalizovaná pre priestorové typy údajov. Spolu s geometrickými
prvkami môžu byť do súborov uložené aj atribúty. Ďalšie opisné údaje sú uložené v tabuľkách
relačnej databázy. Prepojenie údajov robí GIS v priebehu spracovania podľa spoločných
identifikátorov.
Príkladom sú shape-súbory systému ArcGIS. Každý shape-súbor sa skladá z troch
fyzických súborov, ktoré majú rovnaké meno a líšia sa koncovkami:
– *.SHP: súbor geometrických elementov (tzv. shapes).
– *.SHX: indexový súbor,
– *.DBF: relačná tabuľka systému dBase.

Indexový súbor sa skladá z hlavičky pevnej dĺžky, za ktorou nasledujú záznamy
pevnej dĺžky. Pre každý geometrický element súbor obsahuje práve jeden záznam, ktorý
obsahuje jeho adresu (offset) v shp-súbore a dĺžku. V hlavičke súboru je uložená verzia
formátu shape-súboru, veľkosť súboru, typ uložených elementov a ohraničujúci box
tematickej vrstvy. Z veľkosti indexového súboru sa dá vypočítať počet geometrických
elementov.
Druhým dôležitým komponentom je súbor geometrických elementov, ktorý má
koncovku SHP. Obsahuje samotné geometrické elementy a ich súradnice. Na začiatku súboru
je uložená hlavička pevnej dĺžky, ktorej štruktúra sa zhoduje s hlavičkou SHX-súboru. Za
hlavičkou nasledujú záznamy premenlivej dĺžky. Dĺžka a štruktúra záznamov závisia od typu
uložených geometrických elementov a počtu ich súradníc. Podporované sú elementy typu
bod, línia, polygón, viacnásobný bod, dvojrozmerné, trojrozmerné elementy (typ Z) a
elementy s priradeným atribútom (typ M).
Treťou zložkou shape-súboru je databázová tabuľka vo formáte systému dBase.
Skladá sa z hlavičky pevnej dĺžky, za ktorou sú uložené záznamy pevnej dĺžky. Hlavička
obsahuje verziu databázového súboru, počet záznamov, počet polí, ich názov, typ a dĺžku.
Niektoré polia vytvára systém (identifikátor elementu, obvod, dĺžka), ďalšie môže vytvoriť
užívateľ podľa svojich potrieb.
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Štruktúra shape-súboru je uvedená na Obr. 6.7. Jeho dôležitou vlastnosťou je, že na
prepojenie záznamov v jednotlivých súboroch sa nepoužíva identifikátor, ale záznamy sú
interne prepojené podľa poradia. Počet záznamov vo všetkých troch súboroch musí byť preto
rovnaký. Pri práci so shape-súborom systém najskôr otvorí indexový súbor z ktorého určí
počet záznamov a načíta adresy geometrických elementov v SHP-súbore. Následne číta
samotné geometrické elementy zo SHP-súboru a k ním prislúchajúce databázové záznamy
z DBF-súboru.
Užívateľom definované atribúty sú väčšinou uložené v DBF-tabuľke. Táto umožňuje
reprezentovať len funkčné vzťahy 1:1. Ďalšie opisné údaje sa ukladajú do externých
databázových tabuliek, ktoré sa ku grafickým elementom pripoja cez identifikátor. Tento
spôsob dovoľuje implementovať funkčné vzťahy 1:1 alebo M:1. Na zachytenie vzťahu M:N
je potrebná prepájacia tabuľka. Zvyčajne má tri stĺpce: identifikátor záznamu, identifikátor
geometrického elementu a identifikátor databázového záznamu. Ak relačný vzťah má
vlastnosti, tieto sa ukladajú do dodatočných polí prepájacej tabuľky.

...

...

Obr. 6.7: Shape-súbor systému ArcGIS a jeho prepojenie na relačnú databázu
6.3.2. Uloženie priestorových údajov do relačnej databázy v binárnom tvare

Relačné databázy sa používajú hlavne na ukladanie a spracovanie číselných
a textových údajov. Tieto tvoria prevažnú časť obsahu ekonomických a podnikových databáz.
Pri budovaní komplexných informačných systémov vzniká potreba uchovávať a užívateľom
centrálne sprístupňovať aj dokumenty, výkresovú dokumentáciu, video, zvuk a ďalšie druhy
údajov. V systémoch riadenia relačných báz údajov sú preto implementované aj typy stĺpcov,
ktoré slúžia na ukladanie ľubovoľných binárnych údajov. V rôznych systémoch sa nazývajú
odlišnými menami: BLOB (Binary large object), BINARY, IMAGE a pod.
Moderné geografické informačné systémy využívajú RDBMS nielen na ukladanie
opisných, ale aj priestorových údajov. Ukladajú ich v binárnej forme do stĺpcov vhodného
typu. Takto je možné do relačnej databázy uložiť vektorové, rastrové aj obrazové údaje.
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Vektorové údaje sa ukladajú ako binárne objekty v jednom stĺpci relačnej tabuľky.
Každý geometrický element je uložený ako binárna hodnota v jednom zázname relačnej
tabuľky (Obr. 6.8). Binárne hodnoty nie sú uložené v štandardizovanom formáte, ale
v internej štruktúre geografického informačného systému. Systém riadenia bázy údajov ich
ukladá rovnako ako iné binárne údaje, nedokáže s nimi vykonávať žiadne operácie.
Spracovanie priestorových údajov zabezpečuje aplikačný softvér. Pred spracovaním ich musí
vyhľadať a načítať z databázy, dekóduje ich do vhodnej štruktúry údajov, spracuje ich
a výsledok uloží v binárnom tvare späť do databázy.

Obr. 6.8: Tabuľka personálnej geodatabázy v systéme MS Access.
V poli Shape sú uložené geometrické elementy.
Údaje z databázy chránených území IUCN.
Uloženie rastrových a obrazových údajov do relačnej databázy je náročnejšie ako
vektorových. Ich štruktúra je jednoduchá, sú však veľmi rozsiahle. Ak by boli uložené ako
jeden binárny záznam prístup k nim a spracovanie by bolo neefektívne, pretože by sa
pracovalo s ich celým obsahom. Boli navrhnuté a vyvinuté metódy rozloženia rastrových
a obrazových údajov na menšie časti (tzv. dlaždice, tiles), vďaka ktorým systémy dokážu
spracovávať údaje po menších častiach. Súčasne sa používajú kompresné metódy na zníženie
objemu ukladaných a prenášaných údajov.
Okrem tabuliek na uloženie atribútových a priestorových údajov, geografický
informačný systém vytvára a udržuje tzv. systémové tabuľky. Udržiava v nich metaúdaje
o geografickej databáze a jej obsahu:
– zoznam vektorových a rastrových vrstiev, rastrové a obrazové katalógy údajov,
– ohraničujúce okná tematických vrstiev,
– súradnicový systém tematických vrstiev,
– topologické vzťahy,
– definície užívateľských domén.
6.3.3. Rozšírenie RDBMS o priestorové typy údajov

Uloženie údajov do relačnej databázy v binárnom tvare je univerzálne, systém riadenia
bázy údajov však nedokáže s nimi vykonať žiadne operácie. Pred spracovaním je ich potrebné
načítať do geografického informačného systému, ktorý vykoná požadovanú operáciu
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a výsledok uloží do geografickej databázy. Pri tomto prístupe sa prenáša veľké množstvo
údajov medzi GIS a RDBMS, systém má vysoké nároky na prenosovú kapacitu počítačovej
siete.
Pre rozsiahle geografické databázy s veľkým množstvom užívateľov je výhodnejšie
spracovanie priestorových údajov priamo v systéme riadenia bázy údajov, alebo na
aplikačnom serveri. To si vyžaduje zavedenie priestorových typov údajov, priestorových
indexov a funkcií do DBMS. Niektoré RDBMS (napr. MS SQL Server 2008, Oracle 11, IBM
DB2, PostgreSQL) majú voliteľné rozšírenia a nadstavby pre spracovanie priestorových
údajov. RDBMS rozšíriteľné o užívateľom definované typy údajov sa tiež nazývajú
objektovo-relačné databázové systémy.
Jedným z prvých rozšíriteľných systémov s podporou priestorových typov údajov bol
Postgres. V roku 1996 bol uvoľnený ako systém s otvoreným zdrojovým kódom
a premenovaný na PostgreSQL. Je považovaný za najucelenejší voľne dostupný DBMS.
Voľne dostupné je aj jeho rozšírenie PostGIS, ktoré do systému riadenia bázy údajov
PostgreSQL pridáva nové vlastnosti:
– priestorové typy údajov, indexy a integritné obmedzenia,
– operátory a funkcie pre spracovanie priestorových údajov,
– rozširuje jazyk SQL.

Do tabuliek môže byť pridaný stĺpec pre uchovávanie priestorových údajov.
Priestorové stĺpce sa deklarujú ako všeobecný typ GEOMETRY, alebo konkrétny geometrický
typ (POINT, LINESTRING, POLYGON, MULTIPOINT, MULTILINESTRING,
MULTIPOLYGON, GEOMETRYCOLLECTION). Typ GEOMETRY slúži na uloženie
ľubovoľného typu geometrických elementov. Do stĺpcov konkrétneho typu sa ukladajú len
elementy zodpovedajúceho priestorového typu. Tabuľka s priestorovými údajmi sa vytvára
v dvoch krokoch. Najskôr zvyčajným spôsobom vytvoríme relačnú tabuľku do ktorej potom
funkciou AddGeometryColumn pridáme priestorový stĺpec:
CREATE TABLE pormap (ID int4, GISJPRL varchar(15), VYMERA float, VEK int2);
SELECT AddGeometryColumn(‘pormap’, ‘geom’, -1, ‘POLYGON’, 2);
Funkcia AddGeometryColumn má tvar:
AddGeometryColumn(<názov tabuľky>, <názov stĺpca>, <id referenčného systému>,
<priestorový typ>, <dimenzia>)
Priestorové údaje sú uložené v binárnej reprezentácii. Hlavný rozdiel oproti
predchádzajúcemu prístupu spočíva v tom, že systém riadenia bázy údajov priestorové údaje
rozpoznáva a dokáže s nimi vykonávať operácie. Poskytuje funkcie na ich manipuláciu
a výpočty, ktoré sú dostupné v dopytovacom jazyku SQL. Podľa charakteru sa rozdeľujú do
niekoľkých skupín (uvádzame len vybrané typické funkcie, systém obsahuje množstvo
ďalších):
– Definícia údajov: funkcie AddGeometryColumn, DropGeometryColumn na
vytváranie a mazanie priestorových stĺpcov v tabuľkách.
– Topologické vzťahy (funkcie testujú vzájomnú polohu geometrických elementov):

•

Distance(geometry1, geometry2): výpočet euklidovskej vzdialenosti medzi
dvoma geometrickými elementmi.
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•

Equals(geometry1, geometry2): vráti hodnotu „true“, ak geometrické elementy
sú priestorovo zhodné.

•

Disjoint(geometry1, geometry2): vráti „true“, ak priestorové elementy sa
neprekrývajú.

•

Intersects(geometry1, geometry2): vráti „true“, ak geometrické elementy sa
priestorovo prenikajú.

•

Touches(geometry1, geometry2): „true“, ak geometrické elementy sa
priestorovo dotýkajú.

•

Contains(geometry1, geometry2): vráti hodnotu „true“, ak element geometry1
obsahuje celý priestorový element geometry2.

– Manipulácia s údajmi (funkcie vracajú číslené hodnoty, alebo nové výpočítané
geometrické elementy):

•

Centroid(geometry): vráti centroid (ťažisko) geometrického elementu.

•

Area(geometry): výmera elementu.

•

Length(geometry): dĺžka geometrického elementu.

•

Buffer(geometry, distance): vzdielnostná zóna do vzdialenosti distance od
geometrického elementu.

•

Intersection(geometry1, geometry2): prienik dvoch geometrických elementov.

•

Difference(geometry1, geometry2): priestorový rozdiel dvoch geometrických
elementov.

•

GeomUnion(geometry1, geometry2): priestorové zjednotenie elementov.

– Prístup ku geometrickým elementom a ich častiam:

•

AsText(geometry): vráti textovú reprezentáciu geometrického elementu vo
formáte OGC WKT (Well-Known Text).

•

AsBinary(geometry): binárna reprezentácia elementu vo formáte OGC WKB
(Well-Known Binary).

•

GeometryType(geometry): typ geometrického elementu.

•

Dimension(geometry): topologická dimenzia elementu (0 – bod, 1 – línia, 2 –
polygón).

•

Envelope(geometry): vráti ohraničujúci box (obálku) geometrického elementu.

•

IsEmpty(geometry): vráti „true“, ak element je prázdny.

•

IsClosed(geometry): „true“, ak element je uzavretý.

•

NumGeometries(geometry): počet geometrických elementov v kolekcii.

•

GeometryN(geometry, i): vráti i-ty element z kolekcie.

•

NumPoints(geometry): počet bodov v geometrickom elemente.

•

PointN(geometry, i): vráti i-ty bod geometrického elementu.

•

ExteriorRing(geometry): polygón definujúci obvod zloženého polygónu.
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– Vytváranie geometrických elementov:

•

GeomFromText(text), PointFromText(text), LineFromText(text),
LineStringFromText(text), PolyFromText(text): vytvorenie geometrického
elementu z textu v OGC WKT formáte.

•

GeomFromWKB(text), PointFromWKB(text), LineFromWKB(text),
LineStringFromWKB(text), PolyFromWKB(text): vytvorenie geometrického
elementu z textu v OGC WKT formáte.

Rozširujúce príkazy a funkcie pre prácu sú integrované do jazyka SQL.
S priestorovými údajmi sa tak dá počítať priamo v rámci databázových dopytov. Neprenášajú
sa do aplikačného programu, ale ich spracuje databázový server. Databázový systém takto
poskytuje niektoré funkcie geografického informačného systému. Aplikačný program na
strane klienta slúži hlavne na zobrazovanie údajov a interaktívnu prácu so systémom.
Údaje do tabuľky sa naplnia postupnosťou príkazov INSERT a konverznou funkciou
GeomFromText:
INSERT INTO pormap (ID, GISJPRL, VEK, GEOM)
VALUES (1, ‘20021450125_1‘, 80, GeomFromText(‘POLYGON(-100 -250, -50 -50,
75 50, -25 100, -100 -250)‘,-1));
INSERT INTO pormap (ID, GISJPRL, VEK, GEOM)
VALUES (2, ‘20021450126A0‘, 75, GeomFromText(‘POLYGON(100 100, 50 100,
50 50, 100 50, 100 100)‘,-1));
.......
Na výpočet výmery polygónov lesných porastov sa použije funkcia Area v príkaze UPDATE:
UPDATE pormap SET VYMERA = Area(GEOM);
Priestorové elementy možno vyhľadávať podľa ich atribútov, geometrických vlastností aj
topologických vzťahov. Napríklad, porast určený bodom (145, -48) vyhľadáme príkazom
SELECT * FROM pormap
WHERE Contains(GEOM, GeomFromText(‘POINT(145 -48),-1));
Atribútové a priestorové dopyty sa v príkazoch SQL jednoducho kombinujú. Lesné porasty,
ktoré sa nachádzajú do 100-metrovej vzdialenosti od hlavných ciest nájdeme nasledovne:
SELECT *.pormap FROM pormap, cesty
WHERE Distance(pormap.GEOM, cesty.GEOM)<=100 AND cesty.DRUH=’hlavna’;
V databázovom systéme môžeme aj prekryť dve tematické vrstvy. Ak v tabuľke lestyp sú
uložené polygóny lesných typov, tak vypočítame ich prienik s polygónmi lesných porastov a
výsledok uložíme do tabuľky pormap_lestyp:
INSERT INTO pormap_lestyp (GEOM)
SELECT Intersection(pormap.GEOM, lestyp.GEOM)
FROM pormap, lestyp
WHERE Intersects(pormap.GEOM, lestyp.GEOM);
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6.3.4. Budovanie geografických databáz

Voľbu vhodného spôsobu a prostriedkov pre vytvorenie geografickej databázy
ovplyvňujú viaceré faktory. Medzi najdôležitejšie patria prácnosť, časová náročnosť,
technické a programové vybavenie, zručnosti a znalosti užívateľov, finančné náklady.
Pre projekty menšieho rozsahu postačuje uloženie geografických údajov v súboroch,
alebo personálnej geografickej databáze. Opisné údaje sa ukladajú v externých databázových
súboroch (napr. dbf), alebo v tabuľkách personálneho databázového systému. Údaje spravidla
spracováva a využíva len jeden užívateľ, nie je potrebná kontrola prístupových oprávnení ani
konkurenčného prístupu. Výhodou tohto prístupu je jednoduchosť a vysoká flexibilita.
Systém nevyžaduje náročné technické a programové vybavenie, je ľahko konfigurovateľný
a prispôsobiteľný podľa požiadaviek užívateľa. Súčasné stolné systémy poskytujú množstvo
funkcií pre vstup a spracovanie geografických údajov, ako aj aplikačné programové rozhranie
(API, Application Programming Interface) pre prispôsobenie systému a vývoj užívateľských
aplikácií.
Pri projektoch stredného a väčšieho rozsahu geoinformačné služby súčasne využíva
viacej užívateľov. Podnikový geografický informačný systém môže mať niekoľko desiatok
aktívnych užívateľov, ktorí na základe meraní a pozorovaní nepretržite aktualizujú
geografické údaje. Ďalšie desiatky (a stovky) pasívnych užívateľov zároveň môžu vyhľadávať
geografické údaje a zobrazovať ich prostredníctvom mapového portálu. Na zabezpečenie
nepretržitej a spoľahlivej prevádzky systému, dostatočnej kapacity a výkonu systému, ako aj
integráciu s ďalšími informačnými systémami je potrebné vybudovať geografickú databázu na
základe systému riadenia bázy údajov. Zvyčajne sa používajú rozšírenia DBMS o priestorové
typy údajov, takže do databázy sa ukladajú vektorové, rastrové aj obrazové údaje.
Geografická databáza sa buduje ako súčasť podnikového (resp. rezortného) informačného
systému a je prepojená s ďalšími aplikačnými a prezentačnými nástrojmi. Slúži ako zdroj
geografických údajov pre viacej aplikácií, čím sa zvyšuje efektivita a návratnosť investícií.
Budovanie podnikových geografických databáz trvá pomerne dlhé obdobie, vyžaduje
značné finančné náklady a ľudské kapacity. Zmeny, prispôsobenia a rozšírenia systému sú
náročné a je nutné ich plánovať. Pri budovaní rozsiahlych podnikových geografických
databáz je dôležité uplatnenie projektového riadenia. Projekt informačného systému sa
zvyčajne skladá z niekoľkých nadväzujúcich etáp (BUCHALCEVOVÁ, 2005):
1. Analýza: zistenie užívateľských požiadaviek na obsah geografickej databázy a
požadované geoinformačné služby. Skúma sa aj súčasný stav databázy,
technického a programového vybavenia, organizačné zabezpečenie, legislatívne
rámce fungovania systému. Vypracuje sa rámcový harmonogram a rozpočet
projektu.
2. Návrh: urobí sa celkový návrh systému, detailný návrh jednotlivých modulov
a databázových schém.
3. Implementácia: zahŕňa programovanie modulov, ich testovanie, integráciu do
systému, testovanie celého systému.
4. Prevádzka a údržba: systém sa uvedie do prevádzky, naplní sa údajmi, vyškolia sa
užívatelia. Počas prevádzky sa sleduje stav a výkon systému, odstraňujú sa zistené
chyby, zhromažďujú sa pripomienky a návrhy užívateľov. Na ich základe sa
potom vykoná analýza ďalších úprav systému a postupuje sa podľa
predchádzajúcich bodov.
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6.5. INTERNETOVÉ ZDROJE

[1] www.postgresql.org – domovská stránka projektu PostgreSQL
[2] postgis.refractions.net – stránka rozšírenia PostGIS
[3] www.opengis.net
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