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Ciele práce 

• Analýza a vizualizácia zmien lesnej pokrývky na území 

Tatranského národného parku a Národného parku Nízke Tatry  
na základe riadenej klasifikácie multispektrálnych dát z družíce  
Landsat7 

 
• 3D vizualizácia zmien lesnej pokrývky vybraných národných  

parkov 



Charakteristika záujmového územia 

Poloha záujmového územia 

Klimatické oblasti záujmového územia 

Geomorfologické podcelky záujmového územia 



- satelitné dáta dostupné na U.S Geological Survey (USGS) 

z družice Landsat 7- ETM+ 

- dáta krajinnej pokrývky CORINE Land Cover (CLC)  
dostupné na Copernicus Land Monitoring Service 

-  podkladová vrstva SRTM, ktorá predstavuje digitálnu topografickú  
databázu nadmorských výšok, využitá ku tvorbe 3D modelov  
(zdroj: OpenTopography) 

OpenTopography 

Dáta 

Parametre snímok 

Družica Senzor Dátum snímania 
Čas (UTC) 
snímania 

Oblačnosť 

Landsat 7 ETM + 14.10.2000 9:22:58 10.00 
Landsat 7 ETM + 11.7.2006 9:22:40 0.00 
Landsat 7 ETM + 28.8.2012 9:28:05 0.00 
Landsat 7 ETM + 30.9.2018 9:30:24 0.00 



o získanie a spracovanie snímok zo satelitnej  

misie Landsat 

 

o farebné syntézy a spektrálne indexy 

 

o riadená klasifikácia obrazu pomocou  

algoritmu Maximum Likelihood 

 

o zistenie presnosti klasifikovaného  

obrazu na základe dát CLC 

 

o 3D vizualizácia výsledkov  

pomocou využitia pluginu  

Qgis2threejs 

Metódy 



Výsledky 

Klasifikácia krajinnej pokrývky na území Tatranského národného parku 

 

- najväčší podiel skúmaného územia tvoria lesy 

- počas skúmaného obdobia sa zaznamenáva strata lesa vo všetkých  
rokoch, až na rok 2012, kedy je zaznamenaný prírastok lesnej  
pokrývky (mierna obnova lesa po kalamite) 

- nárast plôch v kategóriách polí, lúk a zastavanej plochy 



Výsledky 

Klasifikácia krajinnej pokrývky na území Národného parku Nízke Tatry 

 

- najväčší podiel skúmaného územia tvoria lesy 

- počas skúmaného obdobia sa zaznamenáva strata lesa vo všetkých 

rokoch 

- nárast plôch v kategóriách polí, lúk a zastavanej plochy 



Výsledky 

Chybová matica pre klasifikáciu vybraného územia za rok 2000 Chybová matica pre klasifikáciu vybraného územia za rok 2006 

Chybová matica pre klasifikáciu vybraného územia za rok 2012 Chybová matica pre klasifikáciu vybraného územia za rok 2018 



Zmena plochy lesa v sledovaných obdobiach v jednotlivých 

kategóriách  lesa podľa funkcií - TANAP 

 

Najvýznamnejšie zmeny: 

 

- 2000 – 2006 ubudlo viac ako 2 000 ha lesov v 

kategórii  ochranných lesov 

 

- 2000 – 2006 viac ako 6 207 ha lesov kategórii 

lesov  osobného určenia 

 

- 2012 – 2018 ubudlo viac než 2 037 ha lesného 

porastu  kategórii ochranných lesov 

Plocha lesnej pokrývky v jednotlivých kategóriách lesa podľa funkcií 

Výsledky 



Zmena plochy lesa v sledovaných obdobiach v jednotlivých 

kategóriách  lesa podľa funkcií - NAPANT 

 

Najvýznamnejšie zmeny: 

 

- 2006 – 2012 viac ako 700 ha lesov v každej kategórii 

lesov 

 

- 2012 – 2018 ubudlo viac ako 900 ha lesov v kategórii 

ochranných lesov a hospodárskych lesov 

 

- 2000 – 2018 ubudlo viac než 1 800 ha lesného 

porastu  kategórii ochranných lesov 

Plocha lesnej pokrývky v jednotlivých kategóriách lesa podľa funkcií 

Výsledky 



3D vizualizácia zmien pomocou Qgis2threejs 

Výsledky 

2000-2006 2006-2012 

2012-2018 



Vymedzenie hotspotov z hľadiska zásahu deforestácie 2000 – 2018 (na základe NDVI) 

 

 Štrbského Plesa 

 Starého Smokovca 

 Tatranskej Lomnice 

 

- oblasti boli silne postihnuté  veternou 

kalamitou Alžbeta 

v r. 2004 a Žofiou v r. 2014 

Výsledky 
 

 Demänovská Dolina 

 Šumiac 

 Liptovská Teplička 

 

- na území dlhodobo pretrváva  

ťažba dreva a  premena lesných 

ekosystémov  na antropogenný 

charakter 



Záver 

• Riadenou klasifikáciou obrazu sa podarilo zaklasifikovať skúmané územie na snímkach 

za zvolené obdobie s vyše 90% presnosťou (Kappa) 

 

• Počas skúmaného obdobia sa zaznamenáva strata lesa vo všetkých rokoch, až na rok 2012,  

kedy je v TANAP-e zaznamenaný prírastok lesnej pokrývky (mierna obnova lesa po kalamite) 

 

• Na území TANAP-u ubudlo za 18 rokov vyše 11 000 ha lesa 

• Na území NAPANT-u ubudlo za 18 rokov vyše 6 000 ha lesa 

 

• Najviac lesa TANAP-u ubudlo na územiach Štrbského Plesa, Starého Smokovca a Tatranskej Lomnice 

t. j. v oblastiach, ktoré boli silne postihnuté veternou kalamitou Alžbeta v roku 2004 a Žofiou v roku 2014 

 

• Najviac lesa NAPANT-u ubudlo na územiach Demänovskej Doliny, Šumiaca a Liptovskej Tepličky 

t. j. v oblastiach, ktoré boli silne postihnuté veternou kalamitou Alžbeta v roku 2004 a Žofiou v roku 2014 a  

pretváraním územia na antropologický charakter 

 
 

• Možná 3D vizualizácia výsledkov vďaka zobrazeniu vo webových prehliadačoch aj širšej verejnosti  

pomocou pluginu Qgis2threejs 
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