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ANOTATION  

 Main purpusose of this study is to determine whether or not is possible to lokalize 

invasive neophyte through metods of remote sensing on the area of interest. Introductory 

chapters have dealt with the issue of the neophytes  and describes the characteristics of the 

approaches to image classification. Other chapters include outputs of each classification and 

evaluation. In the final chapter of the thesis there is summary of the individual results . 

 KEY WORDS: reynoutria, image classification, suprevised classification, 

unsuprevised classification, object based classification, ROC analysis, Erdas Imagine, 

Ecognition Developer  

ANOTACE  

 

 Účelem této práce je zjistit, zda je možné pomocí distančních metod lokalizovat 

invazivní neofyt rodu křídlatky na zájmovém území. Úvodní kapitoly se zaobírají 

problematikou samotného neofytu, charakteristik oblasti a popisuje přístupy ke klasifikaci 

obrazu. Další kapitoly se obsahují výstupy jednotlivých klasifikací a jejich vyhodnocením. 

Závěrem jsou také shrnuty jednotlivé výsledky.   

 

 KLÍČOVÁ SLOVA: křídlatka, klasifikace obrazu, řízená klasifikace, neřízená 

klasifikace klasifikace založená na objektech, analýza ROC, Erdas Imagine, Ecognition 

Developer  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AOPK       Agentury ochrany přírody a krajiny 

DN       Digital Number 

DPZ       Dálkový Průzkum Země 

FN       False Negative 

FP       False Positive 

FPR       False Positive Rate 

GIS       Geografický Informační Systém 

GPS       Globální polohovací systém 

CHKO       Chráněná krajinná oblast 

MCC       Matthews Correlation Coefficient 

MN       Minimum distance 

ML       Maximum likehood    

NDVI       Normalized Difference Vegetation Index 

NIR       Near InfraRed 

OBIA       Object Based Imagi Analysis 

RGB       Red Green Blue 

ROC       Receiver Operating Characteristics 

TN       True Negative 

TP       True Positive 

TPR       True Positive Rate 

 



 

   

ÚVOD 

 Neofyty, jakožto nepůvodní rostlinné druhy, působí v krajinné sféře jako narušitelé 

a mohou se nekontrolovatelně rozšiřovat na úkor původních rostlinných druhů. 

Momentálně, kdy vzrůstá problematika rozšíření neofytů nejen v České republice je 

důležité, aby proces, kterým jsou detekovány ohniska výskytu byl zefektivněn. Současná 

metodika detekce neofytů spoléhá víceméně na mapování těchto škůdců pomocí GPS 

zařízení. Tento proces je dosti náročný na čas a na využití pracovních sil. Zároveň není 

možné odhalit veškeré rozšíření těchto narušitelů v krajině, což je velice důležité pro 

systematické potlačování jejich vlivů v krajinném obrazu. 

  Klasifikace obrazu poskytuje jedinečný nástroj, jak daleko efektivněji neofyty v 

krajině detekovat a určit jeho ohniska výskytu. Je daleko méně časově náročná než 

pozemní monitoring a dokáže pokrýt větší území (za předpokladu, že vstupní data a 

metody jsou korektní). Nicméně je důležité podotknout, že tento proces není pro účely 

třídění vegetace na snímcích běžně používán. Tento fakt je možné přičíst tomu, že je velice 

složité na snímku odlišit jednotlivé vegetační typy (respektive pokud onen neofyt vykazuje 

podobné vlastnosti, např. obsah chlorofylu, jako rostliny v jeho okolí, pak je možné, že 

dojde k nesprávné klasifikaci).    

 Tato práce se zabývá právě metodikami klasifikace obrazu pro využití detekce 

neofytů (konkrétně rodu křídlatky) a zhodnocuje jednotlivé přístupy ke klasifikaci obrazu. 

V několika kapitolách jsou představeny jednotlivé druhy klasifikací, včetně jejich tvorby. 

Další kapitoly se věnují ohodnocení kvality klasifikací a způsobům jejich porovnání. 

 Výsledky této práce mohou sloužit jako nástroj při potlačování a zhodnocování 

stavu křídlatky v kritických oblastech jejího výskytu. 
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1.CÍL PRÁCE 

 Hlavním cílem této práce je ověřit možnosti detekce invazních neofytů na příkladu 

rodu křídlatky (Reynoutria spp.) pomocí distančních metod. Výsledné výstupy se snaží 

zachytit a porovnat kvalitu jednotlivých klasifikací invazivního neofytu v časových řadách 

mezi roky 2006, 2009, 2012. Těchto cílů bylo dosaženo pomocí následujících podbodů:   

 Literární rešerše. 

 Výběr pilotního území a terénní průzkum území. 

 Shromáždění vstupních dat určených pro detekci invazního neofytu. 

 Volba vhodného programového prostředí pro zpracování dat DPZ. 

 Lokalizace invazního neofytu ve vybraném území pomocí metod DPZ. 

 Zhodnocení vhodnosti a úspěšnosti použití distančních metod a srovnání s jinými 

metodami lokalizace. 
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2. CHARAKTERISTIKA OBLASTI  

 2.1 Lokalizace oblasti 

 Oblast, která je zkoumaná v této práci, se nachází v nivní části řeky Morávky. 

Konkrétně v oblasti mezi obcemi Dobrá, Nošovice, Vyšní Lhoty, Raškovice a Morávka. 

 

Obrázek 1: Vymezení zájmového území 

  Významná část vymezeného úseku se nachází v oblasti národní přírodní památky 

Skalické Morávky. Je lokalizována v okrese Frýdek-Místek. Oblast je spravována AOPK 

ČR Správa CHKO Beskydy. Národní přírodní památka Skalická Morávka se nachází v 

Podbeskydí. Vine se podél toku řeky Morávky mezi Nošovicemi a Raškovicemi. 

 Území je i součástí Evropsky významné lokality Niva Morávky. Národní přírodní 

památka chrání přirozený divočící tok řeky ve štěrkových náplavech. Takových typů toků 

jsou v České republice už jen poslední zbytky. Řečiště je mělké a široké, vytváří se zde 

štěrkové lavice, které jsou odděleny říčními rameny. Při zvýšeném průtoku vody dochází k 

přesunování štěrkových náplavů a při povodních se koryto řeky může posunout až o stovky 
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metrů. Řeku obklopují zachovalé lužní lesy, nejrozsáhlejší jsou jasano-olšové luhy ( 

AOPK CR 2014). 

  Ve štěrkových náplavech Skalické Morávky se vyskytují rozmanití zástupci fauny 

i flóry. Ze vzácných představitelů fauny lze zmínit např. saranče Chorthippus pullus či 

marši Türkovu. Marše Türkova se přitom v České republice vyskytuje pouze v této oblasti. 

Z větších živočichů se zde vyskytuje např. ohrožená mihule potoční, rak říční, vranka 

pruhoploutvá nebo vydra říční. K nejvýznamnějším zástupcům rostlinných druhů patří 

kriticky ohrožený židoviník německý (Myricaria germanica) a přeslička cídivka peřestá 

(Hippochaete variegata). Mezi dalšími, vzácně se vyskytujícími druhy, lze jmenovat 

cídivku zimní (Hippochaete hyemalis), třtinu pobřežní, cídivku větevnatou, vrbu šedou či 

vrbu lýkovcovou (OU MORAVKA 2014). 

2.2 Geomorfologické charakteristiky 

Komplexně se území řadí do systému Vnějších Karpat. Konkrétněji pak do jednoho 

z celků Třinecké brázdy (Frýdecké pahorkatiny). Třinecká brázda je vnitrohorská sníženina 

o rozloze 186 km² a střední nadmořské výšce 360 m. Nalézá se v severní části 

Podbeskydské pahorkatiny. Je vymezena dvěma celky. Z jihu Lysockou hornatinou a ze 

severu Těšínskou pahorkatinou. Podloží je tvořeno křídovými a paleogenními flyšovými 

horninami. V této oblasti jsou značně rozšířeny překryvy sprašových hlín, 

hlínokamennitých deluviálních sedimentů a štěrkovitých proluviálních sedimentů. Údolí 

dna řeky Morávky vyplňuje údolní niva. Celé toto území je mělká erozně-denudační 

sníženina. Dno sníženiny je zastoupeno akumulačním reliéfem mladopleistocénních 

náplavových kuželů, říčních teras a pokryvů sprašových hlín (HRUBAN 2007).  

2.3 Hydrologické charakteristiky 

 Morávka je tok III. řádu s hydrologickým číslem 2-03-01-050. Pramení v 

Moravskoslezských Beskydech na úbočí vrcholu Sulov (v nadmořské výšce 880 m). Řeka 

pravostranně ústí do řeky Ostravice ve městě Frýdek-Místek v nadmořské výšce 293 m. Z 

uvedeného vyplývá, že patří pod správu povodí Odry. Celkový směr toku od pramene k 

ústí je přibližně severozápadní (Albrecht 2010). Odvodňuje centrální část Lysohorské 

hornatiny. Její povodí má rozlohu 149,3 km² a průměrný průtok činí 3,73m
3
·s

-1
 (KRIZ 

2004). Od pramene až k ústí levostranného přítoku Mohelnice (v km 13,2) má Morávka 

bystřinný charakter s podélným sklonem dna pohybujícím se odshora v procentech, mezi 
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přehradní hrází a Mohelnicí pak průměrně 15‰ (vloženými spádovými objekty do toku je 

zde sklon snížen na 5 ÷7‰). Pod Mohelnicí k ústí činí původní sklon dna 9‰. Velikost 

zrnitosti dnového materiálu je poměrně vysoká, od přehrady po ústí se pohybuje u 

celkového vzorku v průměru 70 - 80 mm, u ústí je na hodnotě okolo 35 mm (HORSAK 

2012). Řada lidských zásahů do koryta, a také do celého povodí způsobila, že k obnově 

větvení koryta dochází jen omezeně. Naopak můžeme sledovat dlouhodobou degradaci 

štěrkonosného toku, jejíž příčinou je postup hloubkové eroze. Ta je způsobena zmíněným 

nedostatkem transportovaných štěrků. Proudící voda, která nenese z vyšší části povodí 

dostatečné množství sedimentů, způsobí v místě zaštěrkovaného koryta jeho rozrušování. 

 Tento proces označujeme jako efekt „hladové vody“. Aby se projevy hloubkové 

eroze omezily a byla zajištěna aspoň částečná donáška štěrků do chráněného úseku, byl v 

rámci Programu revitalizace říčních systémů vybudován pod jezem ve Vyšních Lhotách 

speciální technický objekt (tzv. přírodní spádový stupeň – lokální rozšíření koryta). Objekt 

by měl zabránit vývoji výmolů a zajistit pohyb štěrků do prostoru větvení koryta 

(HRADECKY 2008). 
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3. LITERÁRNÍ REŠERŠE 

 3.1 Invazivní neofyt  

 Za neofyty jsou považovány ty rostlinné druhy, které se přičiněním člověka v naší 

krajině postupně rozšířily po roce 1500, tedy po objevení Ameriky. Pro úplnost dodejme, 

že ty rostlinné druhy, které byly člověkem zavlečeny před tímto obdobím, jsou považovány 

za archeofyty. Díky úmyslnému nebo neúmyslnému zavlečení člověkem byly překonány 

přirozené geografické bariéry, které ohraničovaly původní areály rozšíření, v nichž 

probíhala evoluce druhů. Část nově zavlečených introdukovaných druhů rostlin našla v 

naší krajině vhodné podmínky pro samovolné šíření a stal se invazním druhem. Invazní 

neofyty jsou schopny šířit se na velké vzdálenosti, nalézat vhodné ekologické niky, 

pronikat do narušených či přirozených biotopů a zvyšovat své zastoupení v různých 

společenstvech na úkor druhů domácích. V současné době je v České republice za invazní 

neofyty považováno 69 rostlinných druhů. 

 

Obrázek 2: Zobrazení hustého pokryvu břehu řeky křídlatkou (zdroj: 1) 
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 3.2 Invazivní neofyt křídlatka (Reynoutria spp.)   

 Křídlatka česká je kříženec křídlatky japonské a křídlatky sachalinské. Je 

nejagresivnější ze všech křídlatek. Zdědila po svých rodičích ty nejhorší, resp. pro 

křídlatku nejlepší vlastnosti. Dokonce v oblastech, kde se vyskytují i její rodiče, je pomalu 

vytlačuje. Problém křídlatky se skrývá v tom, že mění složení rostlinných druhů v 

oblastech svého výskytu, vytlačuje původní druhy, a to především díky své značné 

konkurenční zdatnosti. Dochází postupně k přeměně původních rostlinných společenstev v 

druhově chudá společenstva s převahou křídlatky (Kocián 2003).  Stejně jako u ledovců, i 

zde se nebezpečí skrývá pod povrchem. Houževnaté oddenky rozrušují půdu a tlačí své 

výhonky přes beton, štěrk, asfalt a pobřežní půdy. Tímto jsou schopny narušit 

urbanizovanou oblast a působit značné škody (KUROSE et al. 2006). 

  V Japonsku (odkud se ta to rostlina původně rozšířila) působí jako kolonizátor 

nehostinného terénu, jakožto i břehů. V krajních případech narůstá do obřích rozměrů a 

narušuje růst lokálních zemědělských plodin. Avšak v žádném z těchto ekosystémů 

neovlivňuje významně (Křídlatka Japonská) život místní populace, ať už na flóru, faunu 

nebo člověka. Což je, vzhledem k faktu, že dle studie institutu "Defra" jsou roční výdaje na 

likvidaci škod tohoto neofytu 1,5 milionů liber, paradoxní. V původním místě výskytu  

(Japonsko) má tato rostlina daleko významnější roli. Slouží jako bylinná medicína, 

experimentální zdroj energie nebo jako zdroj potravy (KUROSE et al. 2006). 

  Šíření tohoto rostlinného druhu probíhá rychleji než u rodičovských druhů. 

Jednotlivé rostliny nejsou jednotného vzhledu, ale tvoří řadu přechodných forem. V 

podmínkách střední Evropy dosahují tyto rostliny výšky až 3 m, výjimečně až 4 m. Lodyhy 

jsou statné, přímé, větvené, silné a duté. Listy na hlavních větvích jsou až 25 cm dlouhé a 

18 cm široké, na postranních větvích bývají menší, srdčitého tvaru, na spodní straně 

porostlé jemnými, téměř neznatelnými chloupky. Odlomené části oddenků a stonků 

křídlatky velmi snadno a dobře zakořeňují a porosty křídlatky jsou značně agresivní. 

 Rozmnožuje se vegetativně a hlavní cestou šíření jsou hlavně vodní toky. Vytváří 

husté porosty, které vytlačují původní rostlinstvo. K vytvoření nové rostliny postačí pouze 

pětigramový úlomek oddenku. Hubení je velmi obtížné, neboť je nutné zlikvidovat celý 

oddenkový systém. Nejúčinnější se ukázala kombinace mechanických a chemických 

metod. Vznikla pravděpodobně křížením mateřských druhů ve střední Evropě, rozšířila se 

však i do Velké Británie a Severní Ameriky, kde je všude považována za invazní druh. 
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Podle některých zdrojů se však vyskytují podobní kříženci i v Číně. Kromě toho, že 

křídlatka zlikviduje veškerou původní flóru, neubrání se jí ani fauna. Tím, že vytlačí 

původní vegetaci kolem vodních toků, zničí i živočichy, kteří ve vodě žijí. Řada druhů 

vodních organismů je totiž přímo závislá na interakci s bývalým rostlinstvem. Křídlatka 

likviduje všechny chráněné rostliny a omezuje hnízdění ptáků a pohyb jiných chráněných 

živočichů. (BARTAK 2009) 

 

Obrázek 3 :List křídlatky (zdroj: 2) 

3.3 Projekt likvidace křídlatky v povodí řeky Morávky  

 Projekt "Likvidace křídlatky" je zde zmiňován z toho důvodu, že tento neofyt je 

jedním z hlavních narušitelů krajinného obrazu nejen v povodí Morávky, ale působí značné 

potíže i na dalších místech republiky. Je proto podstatné zmínit to, že aby mohl být tento 

problém zvládnut, je zapotřebí systematické likvidace tohoto nežádoucího narušitele. 

 Hlavním cílem projektu "Záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky", je 

obnovení vlastností biologicky a geomorfologicky cenného území, které je ohroženo 

invazní rostlinou - křídlatkou. Jedná se o největší projekt týkající se likvidace invazních 
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druhů v České republice a o jeden z nevětších projektů zabývající se touto problematikou v 

rámci celé Evropy. O tom svědčí i rozpočet, který činí 1 015 tis. €. Příspěvek Evropské 

komise je tvořen 704 tis. €. Na zbývající částku přispěl Moravskoslezský kraj a další 

partneři. Zásah spočíval v mechanické a chemické likvidaci křídlatky. Aplikace roztoku 

Herbicidu Roundup Biaktiv na list v koncentraci 7 % a 150-200 l roztoku na 1 hektar 

skutečné plochy s výskytem křídlatky, přičemž na 1 ha likvidace křídlatky lze použít 

maximálně 26 l herbicidu za celé období. Aplikace byla prováděna postřikovačem (menší 

plochy) nebo rosičem (souvislé plochy), přičemž je třeba zajistit rovnoměrné zvlhčení 

sazenic. Postřik měl být šetrný k okolní floře a může být prováděn pouze za vhodného 

počasí (aspoň 6 hodin po ošetření bez srážek, nesmí být rosa). Asi měsíc po provedení 

zásahu byla provedena kontrola účinnosti postřiku a rostliny, které nevykazovaly známky 

zásahu, byly znovu ošetřeny. Realizace projektu byla plánována na roky 2007-2010. V 

roce 2007 byl chemický zásah aplikován na celé ploše výskytu, a v následujících letech na 

ploše redukované. Po čtvrtém postřiku by mělo být rozšíření křídlatky pod 10 % 

původního výskytu (BARTAK 2009). 

 

Obrázek 4: Likvidace křídlatky chemickým postřikem (zdroj: 3) 
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3.4 Případové studie distanční lokalizace invazních neofytů v ČR a ve světě. 

 V této práci s účelem lokalizace křídlatky na území povodí řeky Morávky, je 

jedním z důležitých faktorů systematické vypracování rešeršní části práce. Proto bylo 

nutné dohledat vědecké práce s podobným cílem práce nebo alespoň s podobnými 

metodami vypracování. 

 Prvním příkladem podobného typu je "Satellite-based assesment of invasive 

vegetation in lake Chad basin (LCB), west Afrika" v překladu " Detekce invazivní 

vegetace v oblasti povodí řeky Chad v západní Africe pomocí dálkového průzkumu Země. 

". Jedná se o práci vyhotovenou v Západní Africe, kde si autor dal za cíl lokalizaci 

rostlinného druhu orobince v okolí povodí jezera Čad. I v tomto případě působí invazivní 

neofyt značné problémy pro lokální faunu a flóru. Metody, jimiž se autor snažil dosáhnout 

požadovaného cíle, byly: řízená klasifikace, neřízená klasifikace, objektově orientovaná 

klasifikace, pozemní monitoring, NDVI. Výsledek této práce popisuje úspěšnost na 

jednotlivých typech dat. Díky snímkům z modisu bylo umožněno indetifikovat období 

největšího rozšíření, Landsat umožnil přibližnou lokalizaci, Quickbird přesnější lokalizace. 

Práce rovněž navrhuje i další směry, kterými se lokalizace může ubírat, tak aby bylo 

možno dosáhnout kvalitnějších výsledků. 

 Další prací je práce s názvem "Letecké snímky jako nástroj zjištění dynamiky 

rozvoje invazivních rostlin na příkladu Bolševníka velkolepého" na datech poskytnutých z 

Vojenského topografického ústavu v Dobrušce a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

V této práci se pomocí metod řízené klasifikace (konkrétně parallelpiped), "image 

enhancement" a statistické analýzy (ANCOVA), autoři snažili o lokalizaci a úroveň šíření 

bolševníka velkolepého v zájmové oblasti, a zároveň určit i změny v úrovni pokryvu terénu 

Bolševníkem velkolepým. Pomocí výše zmíněných metod dálkového průzkumu Země bylo 

možné charakterizovat typ invaze, rok počátku invaze, plochu, kterou bolševník zaobíral a 

velikost trsů bolševníka. Pomocí statistických metod bylo zjištěno procentuální pokrytí 

zájmové oblasti, směr a rychlost šíření.  

 Jako další práce, která byla brána v potaz, je práce s názvem "Využití klasifikace 

založené na objektech k detekci japonských neofytů". Jedná se o práci s využitím 

klasifikace založené na objektech, kde hlavním cílem této práce bylo zjistit výskyt neofytů 

na zájmovém území. Práce probíhala v programovém prostředí Defienes Developers. 
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Pomocí několika úrovňové segmentace zde byla snaha o detekci a oddělení neofytů od 

okolní vegetace. Jednotlivé segmenty byly od sebe odseparovány pomocí nejvýraznějších 

charakteristik. První segmentací byly odděleny travnaté plochy od netravnatých, druhá a 

třetí segmentace a klasifikace již řešila samotné oddělení hledaného neofytu od okolní 

vegetace. Výsledek této práce byl relativně zdařilý a na určitých místech se tomu i 

podařilo.  
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4. METODIKA PRÁCE 

 4.1 Programové prostředí 

 Dalším z důležitých kroků při vypracování této práce je výběr a vhodnost 

programového prostředí a dat. Programová prostředí, která byla brána v úvahu, při 

vykonávání této práce byly ArcGIS, ERDAS IMAGINE, Ecognition Developer. 

 Prvním programovým prostředím je ArcGIS for Desktop neboli desktopová verze 

systému ArcGIS od firmy Esri. Je dostupná ve třech úrovních licencí. Tento software byl 

využit při zpracování a předúpravu snímků pro klasifikační proces, vyhodnocení výsledků 

klasifikací a vyhotovení mapových výstupů v této práci. Dalším programovým prostředím 

je Erdas Imagine, který je vhodný pro práci s velkými objemy obrazových dat. S pomocí 

ERDAS IMAGINE je možno vytvářet z prostorových dat 2D a 3D obrázky, 3D průlety a 

kartograficky správné mapové kompozice. Tento programový nástroj slouží primárně ke 

zpracování dat dálkového průzkumu Země. Obsahuje různé pomocné nástroje k dosažení 

nejkvalitnějších výsledků klasifikací obrazu. Posledním programovým prostředím v této 

práci bylo Ecognition Developer od společnosti TRIMBLE. Tento software byl využit při 

vypracování klasifikace orientované na objekty.  

4.2 Terénní mapování  

 Aby bylo možné vyhodnotit výsledky klasifikací obrazu, je zapotřebí mít výsledky 

klasifikací s čím porovnat. Z tohoto důvodu bylo ve dnech 2. až 3. července 2013 

vykonáno terénní mapování v oblasti národní přírodní památky Skalická Morávka. Úkolem 

tohoto mapování bylo jednak zjistit stav křídlatky na zkoumaném území a získat data na 

porovnání s klasifikacemi obrazu. Při vyhotovování této části bylo pozemně zaměřována 

lokalita výskytu křídlatky s pomocí GPS zařízením (konkrétně TOPCON FC100 TBT 339) 

s možností vyhotovování shapefilů výskytu. Oblast monitoringu výskytu byla v zájmovém 

území nižní oblasti řeky Morávky konkrétně mezi oblastmi u vesnice Dobrá a nově 

vybudovaným přivaděčem v Raškovicích. Terén monitoringu byl obtížný a do určitých 

oblastí nebyl možný přístup. Například pokud se jednalo o soukromý pozemek, který byl 

oplocen, tak nebylo možné v této oblasti možné provést terénní měření. Do značné míry 

působil komplikace i samotný terén, který znesnadňoval průchod některých oblastí. 

Například pokud oblast byla mezi částmi jednotlivého břehu zaplavena. Výsledkem tohoto 

mapování byla vektorová vrstva výskytu a vegetačního stavu křídlatky v lokalitě Morávky. 

Rovněž pro tuto práci byla poskytnuta data s plošným výskytem křídlatky v letech 2006 a 
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2009 od vedoucího této práce RNDr. Pavla Švece, Ph.D. V těchto vrstvách byl 

zaznamenán nejen plošný výskyt tohoto neofytu, ale i byl zhodnocen jeho stav a úroveň 

pokryvu. Ve vytvořených vrstvách je kategorizace úrovně pokryvu následující: 

 

Tabulka 1: Kategorizace pokryvu křídlatky (ŠVEC 2010) 

4.3 Použitá data 

 Data poskytnutá k této práci byla ze dvou zdrojů. Prvním zdrojem byl Český úřad 

zeměměřičský a katastrální. Tato data byla poskytnuta v rámci diplomové práce zdarma. 

Jedná se o časovou řadu zaznamenanou v letech 2006, 2009, 2012. Tyto snímky jsou v 

radiometrických rozlišeních 8 bitů a prostorovém rozlišení 0,5m, což znamená, že jeden 

pixel na snímku reprezentuje reálnou plochu o velikosti čtverce 50 x 50 cm na daném 

území. Snímky se skládají ze tří pásem viditelného spektra tzv. RGB. (ČÚZK). Snímky z 

roků 2006 a 2009 byly zaznamenány analogovým snímačem. Od roku 2012 byl poté 

využíván digitální snímač. 

 Druhým souborem dat, která byla k dispozici, byla data od společnosti ArgusGeo. 

Tato data byla poskytnuta v prostorovém rozlišení 0,12 m, což znamená, že jeden pixel na 

snímku reprezentuje reálnou plochu o velikosti čtverce o rozloze 12 x 12 cm. Snímky byly 

pořízeny kamerou Eagle-1-GEODIS-10418098. První datová sada byla pořízena 1. 9. 2009 

a druhá 24. 7. 2012. Z důvodu výpočetní i časové náročnosti nejsou zpracovávány snímky 

z obou zdrojů najednou, ale zpracováván je pouze jeden snímek (respektive výřez ze 

snímků). Vybrán byl ten snímek, kde se nachází co největší množství křídlatky na volném 

prostranství. Konkrétněji se území nachází na 8 kilometru řeky Morávky.  
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Obrázek 5: Pokusná oblast pro zpracování snímků 

4.4 Předzpracování dat 

 Prvním krokem při zpracovávání obrazových digitálních záznamů je jeho 

předzpracování. Tomuto pojmu rozumíme tak, že se data uvedou do takové podoby, která 

zaručí vyšší čitelnost a odstraní či potlačí některé negativní jevy a dává geometrickou 

korektnost digitálního obrazu (PAVELKA et al. 1999). Je možné chyby, které vznikly 

zachycením snímků (ať už atmosférickým vlivem, či chybnou kalibrací snímače) dělit na 

chyby systematické nebo náhodné. Rozdíl mezi těmito skupinami spočívá v jejich 

opakování. Systematické chyby vznikají například v chybné poloze objektů (v porovnání s 

reálným stavem). Jsou relativně snadno odstranitelné a z velké části je odstraňuje již 

přijímač. Náhodné chyby jsou na obrazovém záznamu zobrazeny jako tzv. šum. Tyto 

chyby lze přičíst například kolísáním nosiče snímače, nebo samotným výpadkům snímače 

(DOBROVOLNÝ 1998). 

4.4.1 Geometrické korekce 

 Aby bylo možné snímky porovnávat s terénním mapováním a aby vektorová vrstva 

terénního mapování mohla sloužit k identifikaci křídlatky na snímku, je zapotřebí provést 

geometrickou korekci snímku. V této práci byl prováděn proces georeferencování. V tomto 

procesu docházelo k přiřazení absolutní polohy alespoň jednoho obrazového prvku. Změna 
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polohy došla v rámci souřadnicového systému S-JTSK (systém jednotné trigonometrické 

sítě katastrální). Samotný proces georeferencování se skládal z několika bodů 

 a) sběr vlícovacích bodů 

 b) volba stupně transformace  

Ad. A): Vlícovací body jsou body, jejichž poloha je přesně známá a je ji možné určit jak na 

georeferencovaném obraze, tak i na jiné mapě nebo jiném snímku. Podmínkou je to, aby 

obraz (mapa), který vnáší do tohoto procesu informaci o poloze, měl právě požadovaný 

souřadnicový systém pro danou oblast. Jako vhodná forma vlícovacího bodu může sloužit 

bod, který zastupuje dlouhodobě se neměnící objekty na mapě. Například rohy budov, 

tovární komíny atd. Nedoporučuje se, aby za vlícovací body byly použity body s informací 

o poloze krátkodobě se měnících objektech na mapě. Například kraj lesa nebo vodní 

koryto. Je také nutné dbát na vhodný počet a rozmístění těchto bodů. Při nesprávném 

rozmístění může dojít k nekorektní trasnformaci (DOBROVOLNÝ 1998). 

4.4.2 Zvýraznění obrazových záznamů 

 Některé nedokonalosti radiometrické povahy lze odhalit na histogramu obrazu. 

Histogram je frekvenční graf znázorňující četnost zastoupení jednotlivých odstínů šedi, 

které jsou reprezentovány DN hodnotou. Histogram je účinný nástroj pro radiometrické 

(bodové) zvýrazňování obrazu a používá se ke zvýšení množství informace, která může být 

ze snímku získána. Při úpravě histogramu se nejčastěji pracuje s tzv. zobrazovací funkcí, 

která konkrétní DN hodnotě na originálním snímku přiřadí novou hodnotu na snímku 

výstupním. Úprava kontrastu či jasu, prahování nebo hustotní řezy patří mezi 

nejužitečnější operace, které lze pomocí zobrazovací funkce provádět. Originální obraz 

zpravidla neobsahuje všechny pixely, které nabízí radiometrická rozlišovací schopnost 

snímacího zařízení. Nevyužití plného rozsahu hodnot se na originálním obrazu projevuje 

tzv. „závojem“. Odstranění tohoto negativního efektu lze dosáhnout lineárním 

zvýrazněním kontrastu, vyrovnáním histogramu nebo nelineárním roztažením histogramu 

podle zobrazovací funkce (BĚLKA & VOŽENÍLEK 2013, DOBROVOLNÝ 1998). 

4.5 Metodika práce 

 Tato kapitola se zabývá samotným postupem práce, který byl uplatněn při této 

práci. Prvním krokem vypracování je rozsáhlá rešerše. Tento krok spočívá v nastudování 

charakteru zkoumané rostliny, zjištění zda již byla někdy v minulosti vyhotovena práce na 



Jakub Moldrzyk: Možnosti detekce invazivních neofytů pomocí DPZ 
 

16 
 

podobné bázi, a také nastudování vhodných distančních metod, které by bylo možné využít 

při vypracování. Rovněž se tato práce zabývá spektrálním chováním vegetace (rozumíme 

předpokládaným chováním křídlatky).  

 Další součástí této práce je sběr dat. Tato část zahrnovala jak sběr digitálních 

snímků, tak i terénní mapování. Snímky pro tuto práci byly opatřeny ze dvou zdrojů, a to z 

ČŮZK a ArgusGeo (popis dat viz předcházející kapitola Použitá data). Rovněž jsou pro 

tuto práci poskytnuta data od vedoucího této práce, a to ve formě polygonových vrstev z 

terénního mapování z let 2007 a 2009. Vrstva mapování z roku 2013 byla vyhotovena 

autorem této práce (viz kapitola 4.2.Terénní mapování).  

 Aby bylo možné snímky klasifikovat, bylo nutné tyto snímky předzpracovat. 

Prvním krokem předzpracování byla geometrická korekce, a to konkrétně 

georeferencování. Tento proces byl vykonáván v programovém prostředí ArcMap 10.2.2. a 

skládal se z několika částí. Zaprvé bylo zapotřebí vyhotovit vlícovací body (problematiku a 

postup pořizování vlícovacích bodů řeší kapitola 4.3.1.), pořizování bylo v souladu s 

postupem uvedeným v předchozí kapitole. Druhým krokem byla volba stupně 

transformace. Pro tyto účely byla vybrána transformace prvního řádu tzv. Afinní. Poté bylo 

možné vyexportovat výsledný snímek již se správným souřadnicovým systémem.  

 Dalším krokem zpracování této práce bylo zvýraznění obrazových záznamů. Tento 

proces probíhal již v programovém prostředí Erdas Imagine, a to konkrétně v modulu 

radiometric s pomocí funkce Histogram Equalization. 

 Po fázi předzpracování snímků bylo možné přikročit k vizuální interpretaci snímku. 

V této fázi byla vyvíjena snaha o co nejlepší porozumění rozložení jednotlivých prvků na 

snímku. Důraz se při tom kladl na lokalizaci studovaného invazivního neofytu na snímku, 

k tomuto dopomohly vektorové vrstvy z terénního mapování. Nicméně ani ostatní třídy 

nebyly v této fázi opomenuty. Rovněž se zde projevily nabyté znalosti při provádění 

terénního mapování. Po této fázi bylo již možné přistoupit k prvnímu kroku řízené 

klasifikace, a to vytváření trénovacích ploch. Zde bylo využito vědomostí získaných při 

nastudování vhodných distančních metod a celý proces se řídil pravidly zmíněnými v 

kapitole 5.3. Je samozřejmé, že tento proces podléhal iteraci a bylo nutné opakovaně 

předělávat jednotlivé trénovací plochy k dosažení co nejlepších výsledků. Dále je velice 

podstatné, aby při pořizování trénovacích ploch uživatel nezkoumal snímek jen v pravých 
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barvách zobrazení, ale prozkoumal možnosti mixování jednotlivých pásem, aby se 

jednotlivé prvky obrazu daly co nejlépe odlišit. Programové prostředí umožňuje toto 

mixování bez nutnosti vyhotovení redundantních výstupů. Následným krokem se spustí 

samotná klasifikace obrazu (konkrétně řízená). Ta byla provedena v programovém 

prostředí Erdas Imagine - záložka raster/suprevised/ suprevised classification. Při spuštění 

této možnosti je nutné nastavit správné adresáře vstupů a výstupů a zvolit rozhodovací 

pravidla, podle kterých se klasifikace bude řídit. V nabídce dostupných klasifikátorů byly 

zvoleny klasifikátory Maximum likehood a minimum distance. Po navolení parametrů 

probíhá samotný proces klasifikace obrazu. Jakmile je tento proces ukončen, je výsledky 

opět nutné vizuálně zkontrolovat a popřípadě předělat soubor s trénovacími plochami. 

 Pro neřízenou klasifikaci obrazu byl postup odlišný než u řízené klasifikace. 

Nejprve bylo zapotřebí určit předpokládaný počet tříd. Ty byly určovány systematickými 

pokusy, aby bylo možné identifikovat třídu pro kategorii křídlatky. Druhým nastavitelným 

parametrem této klasifikace je nastavení počet iterací. Ty byly nastaveny na hodnotu 10. 

Když byla ukončena výpočetní fáze klasifikace, bylo možné přikročit k sestavování 

jednotlivých informačních tříd, těch bylo nakonec určeno 9 a do této množiny byla 

zařazena i třída s pravděpodobnou křídlatkou. Poté byly klasifikace upraveny do podoby 

vhodné pro výpočet kvalitativních metrik. 

 Postup klasifikace obrazu založeném na objektech byl o něco složitější než v 

předchozích třech případech. Po úvodním načtení bylo zapotřebí sestavení několika 

klasifikačních pravidel, dle kterých se klasifikace bude řídit. První pravidlo řeší první 

segmentování obrazu. V tomto kroku bylo možné nastavit několik parametrů. Zaprvé 

velikost segmentu (ta se lišila dle typu vstupního snímku) a přiřazení vah pro jednotlivá 

pásma. V tabulce č. 1 je možné najít jaké hodnoty, které byly přiřazeny jednotlivým 

snímkům. Ve druhém kroku byl vypočítán NDVI index pro oddělení ploch s vegetací a 

ploch bez vegetace. Zároveň byly tyto plochy vyselektovány pro další segmentaci obrazu. 

Druhá segmentace obrazu rovněž vyžaduje dva vstupní parametry, to jaké parametry byly 

navoleny, je možné vidět v tabulce č. 2. Po ukončení druhé segmentace byly hledány 

parametry, které by křídlatku odlišily od ostatní vegetace. Pro tyto účely byla vyhotovena 

HSI transformace a byly sledovány jednotlivé hodnoty parametrů hue, saturation a 

intensity. Jaké intervaly byly použity pro jednotlivé snímky, je možné vidět v tabulce č. 3.  
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Hodnoty 

Data I. segmentace II. Segmentace 

2006 ČÚZK 100 20 

2009 ČÚZK 100 20 

2012 ČÚZK 100 20 

2009 ArgusGeo 50 10 

2012 ArgusGeo 50 10 
Tabulka 2 : Hodnoty segmentace 

 

Hodnoty 

Data H S I 

2006 ČÚZK 0,290 0,300 0,390 

2009 ČÚZK 0,280 0,110 0,470 

2012 ČÚZK 0,310 0,010 0,042 

2009 ArgusGeo 0,300 0,300 0,048 

2012 ArgusGeo 0,400 0,200 0,044 
Tabulka 3: hodnoty pro HSI selekci 

 Vyhodnocování jednotlivých úspěšností klasifikací bylo prováděno pomocí ROC 

analýzy. Pro toto zhodnocení je zapotřebí výsledné klasifikace upravit do vhodné podoby. 

Při využití analýzy ROC jsou použity polygony z terénního mapování. Tyto polygony 

sloužily jako vrstva, kde je vyžadovaná detekce křídlatky. S touto vrstvou byla 

porovnávána klasifikační vrstva detekované křídlatky pomocí klasifikačních metod. Pro 

výpočet metrik vyhodnocení bylo nutné vytvořit čtyři typy pokryvů na snímku. True 

positiv, False positive, True Negative, False Negative. Vyhotovení těchto vrstev bylo 

vykonáno v programovém prostředí ArcMap 10.2.2.(pro zjednodušení práce bylo využito 

nástroje model builder viz obrázek 6) a následně byly na hodnoty rozlohy jednotlivých 

ploch uplatněny metriky zhodnocení kvality (viz. Kapitola 6.2.1).

 

Obrázek 6: Diagram pracovních úkonů 
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5. DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ A ZPŮSOBY KLASIFIKACE 

OBRAZU 

 5.1 Dálkový průzkum Země  

 Za dobu své existence obdržel tento vědní oddíl již několik definicí. To, jakým 

způsobem je tento obor definován, většinou záleží na tom, kdo jej interpretuje. Například 

Lillesand jej definuje takto: dálkový průzkum Země je věda i umění získávat užitečné 

informace o objektech, plochách či jevech prostřednictvím dat měřených na zařízeních, 

která s těmito zkoumanými objekty, plochami či jevy nejsou v přímém kontaktu. 

(LILLESAND 2004). 

 V principu se jedná o to, že objekty na naší planetě buďto vyzařují 

elektromagnetické záření, tzv. emitují, nebo jsou ozařovány elektromagnetickým zářením. 

To jak daný objekt odráží, vede nebo absorbuje elektromagnetické záření, je dáno složením 

tohoto objektu. Pomocí speciálních detekčních přístrojů lze úroveň elektromagnetické 

záření zachytit. Postupem času bylo identifikováno šest základních pásem 

elektromagnetického spektra. Systém dálkového průzkumu tvoří oblast sběru, přenosu a 

úpravy dat, tzv. technická stránka a oblast analýzy a interpretace dat - zpracování 

prostorové informace (LILLESAND 2004). 

 5.2 Spektrální odrazivost   

 Jak bylo zmíněno výše, DPZ pracuje s hodnotami elektromagnetického záření. Ať 

už s odrazem, absorpcí nebo vedením. Elektromagnetické záření je při průchodu 

atmosférou i po svém dopadu na zemský povrch významně ovlivňováno prostředím. 

Intenzita odraženého záření, ale i intenzita emitovaného záření závisí především na těchto 

faktorech: 

a) na druhu látky či objektu (na jeho chemickém složení, apod.) 

b) na jeho fyzikálním stavu (obsahu vlhkosti, zhutnění povrchu, atd.) 

c) na stavu jeho okolí (na propustnosti atmosféry, apod.)   

Množství odraženého záření je možné charakterizovat tzv. spektrální odrazivostí ρ(λ), 

kterou lze definovat jako poměr intenzity odraženého záření (Mr) a intenzity záření 

dopadajícího (Mi) na určité vlnové délce (λ). Přes všechny vlivy, které způsobuje atmosféra 

a interakce záření na zemském povrchu, a i přes všechny vlivy, které jsou způsobeny 
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fyzikálním stavem samotných objektů, lze konstatovat, že každá látka na zemském 

povrchu se vyznačuje svoji vlastní spektrální charakteristikou (DOBROVOLNY 2009). 

 Pro pochopení výsledného snímku musíme znát spektrální charakteristiky 

materiálů. Tyto charakteristiky jsou závislé na výsledku selektivní absorpce slunečního 

záření těmito materiály. Jsou tedy závislé na vlnové délce dopadajícího záření a klíčem k 

rozpoznávání různých materiálů nacházejících se na povrchu Země. Například odrazivost 

suchých půd v pásmu od viditelné části spektra směrem k blízké infračervené části 

postupně narůstá s vrcholem v oblasti střední infračervené části spektra. Lokální poklesy 

odrazivosti jsou dány vlastnostmi (pohltivostí) jílových minerálů. Spektrální 

charakteristika vegetace je výrazně odlišná. Ve viditelné části spektra je odrazivost 

relativně malá, s menším vrcholem v oblasti zelené barvy. Díky tomu vidíme vegetaci 

zeleně. Nízká odrazivost je dána pohlcování světelného záření chlorofylem. Hluboká čistá 

voda dobře pohlcuje všechny vlnové délky mimo viditelnou část spektra. Výsledkem je 

téměř nulová odrazivost v oblasti infračervené části spektra. Díky tomu lze na 

infračervených snímcích identifikovat vodní plochy poměrně snadno podle jejich černé 

barvy (RAPANT 2006). 

 5.2.1 Spektrální odrazivost vegetace 

 Spektrální odrazivost vegetace se dá charakterizovat spektrálním chováním pro tři 

hlavní spektrální domény a to: viditelné spektrum, blízké infračervené spektrum a střední 

infračervené spektrum. Pro viditelné spektrum platí, že vegetace projevuje své určité 

chování díky existenci pigmentu chlorofylu. Pigment chlorofyl absorbuje většinu záření na 

vlnové délce okolo 650nm (červená část viditelného spektra) a okolo 450nm (modrá část 

viditelného spektra). Jelikož dochází k největšímu pohlcení právě v těchto částech 

viditelného spektra, tak se nám rostliny převážně jeví zelenou barvou. Díky tohoto jevu se 

dá z části určit zdravotní stav vegetace na snímku. Jestli vegetace obsahuje vyšší množství 

chlorofylu, tak se nám bude jevit jako tmavě zelená. Pokud obsahuje nižší množství 

chlorofylu, tak jako světle zelená. Další vlastností vegetace je silný odraz v blízkém 

infračerveném spektru (NIR). Jelikož NIR není absorbován žádným pigmentem v rostlině, 

prostupuje velkou částí rostliny a reagují s mezofilními buňkami. Tato reakce způsobuje to, 

že přibližně polovina vyzářené energie je odrážena a druhá polovina je propouštěna skrze 

list rostliny. V rostlinách se zdravými mezofilními buňkami a s hustým listnatým pokrytím 

je více NIR záření odrážené než propuštěno. Díky této interakci je možné daleko lépe 
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oddělit nezdravou vegetaci od zdravé. Z hlediska této práce je zkoumáno, jestli je 

spektrální chování křídlatky natolik odlišitelné od okolního rostlinného pokryvu, aby 

mohlo být dosaženo její automatické detekci pomocí klasifikačních technik (GIRARD 

2003, RASMUSSEN & STEPHENS 2015).  

 5.3 Způsoby klasifikace obrazu 

 Klasifikaci obrazového záznamu můžeme chápat jako systematickou metodu 

roztřiďování částí obrazu. Je přiřazována informační hodnota pixelu, nebo sadě pixelů, na 

základě jejich hodnot odrazivosti nebo prostorového umístění. Informační hodnotě 

rozumíme jako vytvořené třídě, kterou chceme z obrazu vyčíst. Tento proces probíhá 

pomocí sady rozhodovacích pravidel, která se nazývají klasifikátory (CAMPBELL 2004).  

 Klasifikace obrazu zahrnuje širokou škálu rozhodovacích teoretických přístupů k 

identifikaci obrazů (nebo jejich částí). Všechny klasifikační algoritmy jsou založeny na 

předpokladu existence jedné nebo více funkcí (např. ve spektrálních oblastech obrazu, v 

případě dálkového průzkumu), a že každý z těchto obrazových prvků patří k jednomu z 

několika odlišných a informačních tříd. Tyto třídy mohou být specifikovány analytikem 

(řízenou klasifikací), nebo automaticky v podobě clusteru (tj. v neřízené klasifikace) do 

souborů prototypů tříd, kde analytik pouze určuje počet požadovaných informačních tříd 

(DOBROVOLNÝ 1998). 

 Pro účely dálkového průzkumu Země jsou využívány klasifikátory založené na 

spektrálním chování objektů. K tomu, aby bylo možné zařadit všechny obrazové prvky do 

určité předem nadefinované třídy, jsou používány multispektrální data a znalosti 

spektrálního chování objektů na zpracovávaném snímku. Vychází se z předpokladu, že 

různé objekty na zpracovávané scéně budou vykazovat odlišné spektrální chování. To, jak 

se bude daný prvek na obraze chovat, je dáno na základě schopností odrážet nebo 

vyzařovat elektromagnetické záření. Jelikož existuje velká řada vnějších i vnitřních vlivů 

působících na zaznamenané objekty, stává se častým jevem to, že různé objekty mají v 

rámci jednoho spektra podobné vlastnosti. Využití jednoho intervalu spektra sleduje daný 

objekt pouze na základě jedné charakteristiky. Pro získání lepších výsledků klasifikací je 

podstatné sledovat spektrální chování daného objektu z více intervalů spektra. V principu 

tedy platí, že čím více pásem použijeme k charakterizování objektů, tím větší bude 



Jakub Moldrzyk: Možnosti detekce invazivních neofytů pomocí DPZ 
 

22 
 

pravděpodobnost, že daný objekt bude zaujímat v příznakovém prostoru takové místo, 

které ho bude odlišovat od jiných (LILLESAND 2004). 

5.4 Řízená klasifikace 

Jedním ze způsobů využití snímků pořízených pomocí DPZ je tvorba map pokryvu, typu 

vegetace nebo jiných tematických map 

 Jednotlivé kroky řízené klasifikace definované dle Petra Dobrovolného 

 a) zhotovení tzv. trénovacích ploch  

 b) výpočet statistických charakteristik (spektrálních příznaků) pro trénovací plochy 

     charakterizující jednotlivé třídy 

 c) volba vhodného klasifikátoru 

 d) řazení všech obrazových prvků do vymezených informačních tříd 

 e) hodnocení a prezentace výsledků 

  V řízené klasifikaci se algoritmus pro zpracování obrazu řídí uživatelem 

specifikovaných pokynů pro zisk tzv. informačních tříd krajinného pokryvu oblasti. 

Uživatel definuje "trénovací plochy" - jsou to specifické oblasti na snímku, které fungují 

jako reprezentativní složky určitého typu objektu na snímku. Tímto způsobem se pak 

určuje spektrální příslušnost pixelů vzhledem k informační třídě a tato informace se 

později využívá pro definování střední hodnoty a rozptylu tříd v závislosti na všech 

vstupních pásmech pro každou trénovací plochu. Každý pixel na snímku je pak přidělen na 

základě jeho spektrálním signatury do třídy, které nejvíce odpovídá. Při výběru 

tréninkových ploch je důležité držet se určitých zásad:  

a) Vybraná trénovací oblast by měla být co nejvíce spektrálně homogenní.  

 Bez ohledu na následně použité rozhodovací pravidlo k zařazení pixelů do 

tříd, míra rozptylu obrazových prvků v trénovací ploše je základním ukazatelem 

jejich použitelnosti. Značná část klasifikátorů má za podmínku normální rozdělení 

pixelů v trénovacích plochách. 

b) Každá informační třída musí mít adekvátní trénovací plochu.   

 Informační třídy, které se snaží mapa zobrazit, musí mít při trénovací fázi 

dostatečný počet pixelů. V jednoduchosti řečeno každá trénovací plocha musí mít 
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dostatečný počet pixelů a musí být i vhodně umístěná na snímku, aby bylo možné 

jejich přesné vymezení.  

c) Minimální velikost trénovací plochy by měla být alespoň 10 * počet pásem 

snímku.          

 Velikost trénovací plochy je do jisté míry dána počtem vhodných 

reprezentativních ploch na snímku. Je ale možné říci, že pro každou informační 

třídu je možné využít vzorce N*10, kde N je počet zpracovávaných pásem.  

d) Trénovací plochy každé informační třídy by měly být rozloženy 

rovnoměrně po snímku.        

  

 Jak již bylo výše zmíněno, v důsledku vnějších, ale i vnitřních vlivů mohou 

být některé stejné povrchy (například lesní porost) reprezentovány odlišnými 

hodnotami spektrálních charakteristik. Proto je podstatně důležité vybírat trénovací 

plochy rovnoměrně po celé ploše snímku.  

e) Umístění trénovacích ploch.      

 Neměly by být vybírány pixely na hranicích objektů (pixely se smíšenou 

spektrální informací). Uživatel by se měl snažit vybírat plochy, kde se tyto smíšené 

pixely nenacházejí. 

 f) Počet informačních tříd        

  Z důvodu spektrální podobnosti určitých objektů, či jevů, je žádoucí  

 vytvoření separátních tříd pro objekty, jež by mohly nesprávně zařazeny do 

 informačních tříd a mají podobné spektrální chování. Například pokud došlo k 

 nesprávnému zařazení pixelů patřící do kategorie polí mezi třídu  travnatá plocha ( 

 pokud k tomu ovšem došlo ve významné míře) pak je vhodné rozdělit třídu 

 "pole" na další podkategorie, aby bylo zabráněno nesprávnému rozkategorizování 

 do špatných tříd a odlišení třídy poli a travnaté plochy.  

 Pixely, které skládají trénovací plochu, pak vytvářejí masku, ze které je poté možné 

vyčíst spektrální příznaky, takzvané signatury pro každou klasifikovanou třídu. Zároveň se 

pro jednotlivé třídy vypočítávají i statistické charakteristiky. Například směrodatná 

odchylka nebo kovarianční matice. Dle vypočtených statistik je možné určit kvalitu 

jednotlivých trénovacích ploch z hlediska spektrální separability jednotlivých tříd, nebo to 
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zda trénovací plochy jednotlivých tříd jsou schopny reprezentovat tuto třídu 

(DOBROVOLNÝ1998).  

 Řízená klasifikace může být velice účinný nástroj pro zpracování leteckých i 

satelitních snímků a může být implementována na úrovni Per-pixel (rozuměno klasifikací 

po pixelu) nebo na úrovni shluku pixelů (je zapotřebí vytvořit "trénovací polygon"). 

Nicméně aby tato klasifikace mohla být úspěšná, je zapotřebí, aby analytik, který 

klasifikaci vykonává, měl informace o daném území co jak nejpřesněji shromážděny.  

Musí být plně obeznámen s pokryvem terénu, který se chystá zpracovávat. Tyto informace 

lze získat například pomocí terénního průzkumu. Po prvotním sběru informací o daném 

terénu a vytvoření tréninkových míst, je možné přejít k fázi výběru klasifikátoru (JURÁŠ 

2013).    

 Mezi nejpoužívanější klasifikátory řízené klasifikace se řadí metoda maximum 

likehood, minimum distance, nearest neighbour, klasifikátor s využitím Mahalanobisovy 

vzdálenosti.  

5.4.1 Klasifikátor maximální pravděpodobnosti (maximum likehood    

 classification) 

 Klasifikátor maximální pravděpodobnosti pracuje na principu pravděpodobnosti 

příslušnosti k danému rozdělení tříd. Klasifikátor kvantitativně hodnotí jak rozptyl hodnot, 

tak korelaci a kovarianci každé třídy při zařazování neznámého pixelu. Klasifikátor rovněž 

počítá s faktem, že shluky pixelů v každé trénovací množině mají normální rozdělení. Z 

průměrového vektoru, který popisuje míru úrovně, a z kovarianční matice, která popisuje 

míru variability, lze sestavit frekvenční funkci normálního rozdělení. Z teorie normálního 

rozdělení plyne, že tato frekvenční funkce omezuje plochu o velikosti 1, to jest 100% a pro 

každou hodnotu na horizontální ose lze spočítat pravděpodobnost jejího výskytu. Dojde-li 

k překryvu dvou frekvenčních funkcí, a pokud je klasifikovaný prvek z hlediska 

radiometriké charakteristiky právě z oblasti tohoto překryvu, bude obrazový prvek zařazen 

do té třídy, ve které má nejvyšší pravděpodobnost výskytu. Popřípadě bude označen jako 

neklasifikovaný, za předpokladu, že pravděpodobnost přiřazení klesne pod předem 

zvolenou mez. Tento klasifikátor je výpočetně nejnáročnější a je daleko citlivější na 

případné chyby, co se týče vytváření trénovacích ploch, ale při správném pořízení 

trénovacích ploch dosahuje nejkvalitnějších výsledků, co se týče klasifikace obrazu 

(DOBROVOLNÝ 1998).     
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5.4.2 Klasifikátor minimální vzdálenosti středu shluků (minimum distance) 

 Tento klasifikátor pracuje na jednoduchém principu, kdy se pro každý shluk neboli 

třídu vypočte průměrná spektrální hodnota v každém zpracovávaném pásmu. Tato střední 

hodnota poté slouží jako střed každého shluku a vzniká tzv. centroid. To, do které třídy 

náleží jednotlivé pixely, je poté určeno vzdáleností daného pixelu od centra shluku neboli 

centroidu. Tato klasifikační metoda umožňuje nastavit určitou mezní vzdálenost. Tato 

mezní vzdálenost pak vyjadřuje rozptyl jednotlivých shluků. Tento výpočetní algoritmus je 

výpočetně nenáročný, ale má určitá omezení. Mezi největší omezení patří necitlivost na 

stupeň rozptylu ve spektrálním chování dat (DOBROVOLNÝ 1998).    

5.5 Neřízená klasifikace 

 Principem neřízené klasifikace je řazení pixelů do určitých shluků, kterým se 

později přiřazuje informační hodnota. Základním předpokladem, ze kterého tato 

klasifikace vychází je ten, že pixely, které představují stejný povrch, mají podobné 

spektrální chování a ve vícerozměrném prostoru se nacházejí blízko sebe. Naopak pixely, 

které představují rozdílné povrchy, se od sebe spektrálně liší a jsou oddělitelné. Tedy v 

první fázi této klasifikace se jedná o shlukovou analýzu. Vytvořeným shlukům se až ve 

druhé fázi klasifikace přiřazuje informační hodnota. Příznakový prostor u neřízené 

klasifikace je rozdělen na předběžný počet shluků. Každé centrum shluku obsahuje 

centroid. Klasifikátory se poté snaží přiřadit jednotlivé pixely do jednotlivých shluků na 

základě vzdálenosti jednotlivých pixelů od těchto shluků. Celý proces se snaží dosáhnout 

stavu, kdy bude vzdálenost mezi jednotlivými pixely a centroidy shluků co nejmenší, a 

zároveň vzdálenost jednotlivých shluků co největší, respektive shluky budou co nejvíce 

separovatelné. Základní kroky neřízené klasifikace jsou následující:  

 a) Určení přibližného počtu výsledných shluků 

 b) Určení počáteční polohy centroidů shluků      

      - ta je určena dvěma způsoby, buďto se shluky rozmístí pravidelně po diagonále 

         příznakového prostoru, nebo pomocí zakládacího souboru tzv. seed file.   

 c) Řazení pixelů k nejbližšímu shluku 

 d) Generování a výpočet nových centroidů shluků 

 e)  Proces iterace kroků c) a d) dokud změna počtu pixelů ve shluku nebo poloha 

      shluku není ustálená 
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 f) Přiřazení informační třídy 

 Výhodou této klasifikace je to, že dokáže automaticky detekovat spektrální třídy 

bez vytvoření trénovacích ploch. Respektive uživatel může získat detailní informace o 

stavu objektů, ale podmínkou jsou vhodně nastavené podmínky pro proces shlukování. Lze 

tedy získat informace o spektrálních třídách, které nejsou očividné v procesu definování 

trénovacích ploch. Jako například při identifikaci úrovně zastínění, různorodost vlhkosti 

vegetace atd.). Pro zpracování této práce bylo využito této klasifikační metody jen 

okrajově. Nebylo předpokládáno, že spektrální chování křídlatky je natolik na snímcích 

výrazné, že by pomocí automatického vytváření shluků bylo možné dosáhnout korektní 

oddělitelné třídy pro detekovanou rostlinu. Proto byla pro většinu práce zvolena klasifikace 

řízená (LILLESAND 2004).  

5.6 Klasifikace obrazu založená na objektech 

 O této klasifikace obrazu se dá říci, že kombinuje spektrální charakteristiku pixelů a 

zároveň využívá jejich prostorovou složku. Zkoumá jednotlivé pixely i vůči svému okolí.  

 Klasické klasifikace jsou založeny na principu zhodnocení po pixelu (tzv. per pixel) 

Pixely však nesou omezenou informaci (spektrální informace a rozměr pixelu) a jsou 

hodnoceny jako unikátní a nezávislé vzorky. Klasifikace založená na objektech 

nepřistupuje k analýze snímku z hlediska jednotlivých pixelů, ale z tzv. segmentů. 

Segmenty jsou shluky prostorově sousedících a spektrálně homogenních pixelů a obsahují 

charakteristiky geometrického, topologického a texturálního typu. (JURÁŠ 2013) 

 Důležitou složkou této klasifikace je proces segmentace, tj. výroba jednotlivých 

segmentů (shluků sousedících pixelů, které jsou spektrálně homogenní). Segmentace je 

tedy proces shlukování pixelů do segmentů na základě určených kritérií (DN hodnoty, 

textura či jiné). Segmentování obrazu na jednotlivé prvky pak odpovídá lidskému vnímání 

světa. Člověk také nevnímá obraz pixel po pixelu, nýbrž vidí např. budovu, vodní plochu, 

komunikaci či automobil. Obecně segmentace kombinuje tři základní parametry: velikost 

(průměrnou velikost segmentu), barvu (spektrální charakteristiku segmentu), tvar 

(prostorovou charakteristiku segmentu). Velikost ovlivňuje míru sloučení jednotlivých 

pixelů a následně menších segmentů. Barva a tvar jsou ve vzájemném poměru (např. 

pokud je váha barvy 0,3, pak je váha tvaru 0,7) (LANDSCAPETOOLBOX 2012).     
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5.7. Postklasifikační filtrace 

 K tomu aby bylo možné snímky z klasifikace vyhodnocovat z hlediska úspěšnosti, 

je zapotřebí opravit nežádoucí chyby, které vznikly během procesu klasifikace. 

Postklasifikační  filtrace snímku neslouží k eliminaci chyb klasifikace (viz. Následující 

kapitola), ale k vyhlazení snímku, eliminaci opakující se chyb s určitou periodicitou nebo k 

potlačení tzv. zrnění. Pro tuto práci byly vybrány nízkofrekvenční filtry (konkrétně tzv. 

sieve filtr), jelikož poskytují vhodnou metodiku práce. Tyto nízko frekvenční filtry slouží k 

potlačení vysoko frekvenční informace. To se děje na bázi redukce odchylky centrálního 

pixelu od svého okolí. Dochází k zmenšení rozptylu pixelů v rámci filtračního okna. 

Zmenšení rozptylu je úměrné velikosti filtrovacího okna. Respektive čím větší okno, tím 

větší vyhlazení obrazu. V práci byl použit tzv. sieve filtr. Tento filtr dokáže odstranit 

plochy, než je zadaná mezní prahová hodnota. Těmto pixelům je pak přiřazena hodnota 

největší sousední plochy (DOBROVOLNÝ 1998). 
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6. METODY VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 Většina dnešních metod zhodnocení výsledků klasifikací obrazu není na takové 

úrovni, aby poskytovaly možnosti pro rozhodování o kvalitě klasifikace. Avšak existují 

metody, které jsou v tomto oboru více úspěšné a požadované výsledky poskytují. 

Například chybová matice, Kappa koeficient, nebo ROC analýza (Receiver Operating 

Characteristic). Samotnou klasifikaci snímků není možné považovat za hotový výsledek. 

Proto další důležitou složkou této práce je vyhodnocení výsledků klasifikace, zhodnocení 

její úspěšnosti a přesnosti. Následující kapitola se bude této problematice věnovat 

(DOBROVOLNÝ 1998). 

 Pojmu "chyba klasifikace" rozumíme jako situaci, pří níž došlo k nesprávnému 

zařazení obrazového prvku do informační třídy, jež nenáleží. Dle Campbella je možné 

vlastnosti chybně kategorizovaných pixelů zapsat takto:  

 a) chybně klasifikované pixely se ve výsledném obrazu nevyskytují náhodně, ale 

      mají určité prostorové uspořádání 

 b) chybně klasifikované pixely jsou víceméně asociovány pouze s určitými třídami 

 c) chybně klasifikované pixely se většinou nevyskytují izolovaně, ale ve skupinách  

 d) chybně klasifikované pixely jsou svým výskytem vázány na typické části  

     klasifikovaných ploch 

 Z výše uvedeného je patrné, že nesprávně klasifikované pixely mají tendenci 

utvářet jakési pravidelné útvary. Obrazové prvky, které byly klasifikovány samostatně, 

respektive mají izolovaný výskyt na snímku, je možné potlačit pomocí procesu filtrace (viz 

kapitola filtrace). Rovněž je možné z Campbellovy logiky vyčíst, že nesprávná klasifikace 

určitých prvků na snímku je charakteristická pro specifické informační třídy nebo pro 

plochy, kterým se uživatel snažil přiřadit informační hodnotu (například v oblastech, kde je 

snaha o rozlišení vegetace, může být tento problém markantní). Tuto chybu je možné 

odůvodnit například tím, že došlo k nesprávnému vytvoření trénovacích ploch během 

řízené klasifikace. Signatury vytvořené během definování trénovacích ploch nejsou v 

příznakovém prostoru odlišitelné, a proto mohlo dojít k nesprávnému zařazení. Je nutné při 

vyhodnocování klasifikace brát v potaz fakt, že přestože výměra výsledné klasifikace v 

porovnání s referenční plochou může odpovídat, podstatné je rovněž umístění 
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klasifikované třídy na snímku. V případě této práce, kdy je vyvíjena snaha o lokalizaci 

křídlatky na území v okolí povodí řeky Morávky, je zapotřebí brát v úvahu nejen rozlohu 

klasifikovaných území křídlatky, ale i její umístění. Například je velice nepravděpodobné, 

že se křídlatka bude nacházet v hojném počtu uprostřed pole s hojnou vegetací. Tyto 

problémové oblasti, kdy je křídlatka nesprávně kategorizována je možné odeditovat, ale je 

nutné brát v potaz, že uživatel, který filtraci provádí, musí mít naprostou jistotu, že se 

křídlatka v této oblasti nenachází, aby nedošlo k nežádoucímu zeditování oblastí, které 

křídlatku obsahují. (CAMPBELL 1996, LILESAND 2004). 

6.1 Analýza ROC 

 Jednou z možných metod vyhodnocení binárních klasifikací (pojmem binární 

klasifikací se rozumí, že na výstupu je očekávána dvojí informace - jedná se o 

požadovanou třídu, nebo ne) je analýza ROC (Receiver Operating Characteristic). Tato 

metoda opět pracuje s klasifikovanou vrstvou (rozumí se vrstva, která je výsledkem využití 

klasifikátoru) a referenční vrstvou (zisk referenční vrstvy viz kapitola referenční vrstva). 

(FAWCETT 2004)  

 Pří překryvu klasifikované vrstvy přes referenční vrstvu, obdržíme tyto výsledné 

vrstvy:  

a) True Positive   (TP) – pixel má být klasifikovaný a je klasifikovaný jako křídlatka 

b) False Positive  (FP) – pixel nemá být klasifikovaný a je klasifikovaný jako křídlatka 

c) True Negative (TN) – pixel nemá být klasifikovaný a není klasifikovaný  

d) False Negative (FN) – pixel má být klasifikovaný a není klasifikovaný jako budova  

(JURÁŠ 2013)  

 Samotné vrstvy výskytu křídlatky nestačí k zhodnocení použitých metod 

klasifikace. Pro korektní vyčtení správnosti metod je důležité na tyto plochy aplikovat 

výpočetní metriky, ze kterých je možné zjistit, jakým způsobem je každá plocha obsažena 

na snímku. Respektive v jakém poměru jednotlivé plochy (viz kategorie zmíněné výše) 

jsou. Mezi tyto metriky patří: true positive rate, false positive rate, accuracy, precision 

(POWERS 2011). 
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6.2.1 Metriky vyhodnocení analýzy ROC 

 V podkapitole metrik vyhodnocení se nacházejí anglické názvy použitých metrik. 

Tyto názvy nebyly přeloženy z důvodu ztráty informace při překladu. První metrikou 

vyhodnocení je:  

 a) Sensitivity nebo-li true positive rate (TPR): jedná se o poměr plochy správně 

klasifikované a  správné plochy z referenčních dat  

     
  

 
               

 

b) Specificity (SPC) nebo-li True Negative Rate: tento poměr udává proporci správně 

neklasifikovaných ploch 

     
  

 
               

c) Precision nebo-li positive predictive value (PPV) poměr správně klasifikované plochy 

vůči celé klasifikované ploše 

     
  

       
 

 

d) Fall-out nebo-li false positive rate (FPR) plocha nesprávně klasifikovaná vůči ploše, 

která nemá být klasifikovaná 

            

e) Accuracy (ACC): je možné chápat jako vyjádření poměru správně klasifikovaných ploch 

a celého snímku 

     
       

     
 

f) Matthews correlation coefficient (MCC) 

           

                                
 

MCC je metrika, která popisuje vztah (korelaci) mezi pozorovanou (rozumíme referenční 

vrstvou) a měřenou hodnotou binární klasifikaci (klasifikovanou vrstvou). Může nabývat 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sensitivity_%28test%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_retrieval#Precision
http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_predictive_value
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hodnot od -1 až do +1, kdy +1 znamená dokonalou klasifikaci, 0 náhodnou klasifikaci a -1 

totální opak dokonalé klasifikace. 

 

 Pomocí softwaru ArcMap 10.2.2 je možné tyto vrstvy (viz. a) až d)) získat z 

referenčních dat a výsledných klasifikovaných obrazů. Díky funkcím, zakomponovaným v 

panelu nástrojů tohoto softwaru, bylo možné ořezat nepotřebné plochy nebo plochy, jež 

nemají význam při hodnocení (například typ lesů nebo zástavby), upravit do podoby, které 

jsou přínosné pro vyhodnocování úspěšnosti kvality. (FAWCETT 2004) 

6.3 Referenční vrstva 

 Při čtení této práce je možné setkat se s pojmem "referenční vrstva". Jedná se o 

vrstvu, která bude sloužit v rámci vyhodnocování výsledků jako vzor, jak by měla 

klasifikace obrazu pomocí klasifikátorů dopadnout, respektive očekávaný výstup. Vrstvy, 

které byly použity v této práci, byly výsledkem terénního mapování vedoucího této práce a 

v případě terénního mapování z roku 2013 i autora této práce. Tyto vrstvy mají podobu 

shapefilů a pro účely vyhodnocování musejí být upraveny. Rovněž jako jeden ze vstupních 

zdrojů dat byly zpracovávány vrstvy terénního pokryvu, které byly vyhotoveny v rámci 

diplomové práce Bc. Trnčáka. Rovněž tyto vrstvy musely být pro účely vyhodnocování 

upraveny a některé nepodstatné informace byly vypuštěny. 
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7. VÝSLEDKY   

 V této kapitole práce jsou uvedeny příklady výsledků klasifikací pro jednotlivé 

roky, ve kterém byly zpracovávány. Výsledky jsou rozděleny jednak dle toho, jakou 

metodou byly zpracovávány a dle typu použitých dat. V této práci byly použity následující 

metody zpracování obrazu a) Klasifikátor maximum likehood b) Klasifikátor minimum 

distance c) Neřízená klasifikace d) Klasifikace obrazu založená na objektech. Metodika 

práce byla zmíněna v kapitole 4. 5. a bylo postupováno shodně s metodikou práce 

popisovanou v nastudované literatuře. V této kapitole se rovněž nachází vyhodnocení 

jednotlivých klasifikací pomocí analýzy ROC. To, jakým způsobem bylo postupováno při 

vytváření podkladů pro tuto analýzu, je možné nalézt v kapitole 4.5.   

7.1. Neřízená klasifikace obrazu 

 

 

Obrázek 7: Výsledek neřízené klasifikace klasifikace s klasifikátorem K-means na snímku z roku 2006 ČÚZK 
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 Z vypočtených metrik je možné usoudit, že klasifikace nedopadla v rámci 

úspěšnosti dobře. Sice bylo zařazeno relativně vysoké množství křídlatky v očekávaných 

oblastech, ale zároveň byla klasifikována i v oblastech neočekávaného výskytu. Z obrázku 

č. 6 je patrné, že velké množství křídlatky bylo klasifikováno do středu polí. Rovněž byla 

křídlatka zaklasifikována do ploch výskytu lesů. Zde je její výskyt pravděpodobný a je 

možné, že se zde křídlatka vskutku nachází, ale jelikož tento fakt nebyl v rámci klasifikací 

předpokládán, byly plochy naměřené křídlatky ořezány plochou výskytu lesů. Rovněž 

hodnoty u plochy "FN" je vysoká. To je možné odůvodnit několika fakty: a) na daném 

mapovaném území se může vyskytovat i jiná rostlina krom křídlatky b) vyhotovené plochy 

rovněž obsahují oblasti bez vegetace, kde se křídlatka ani jiné rostliny nevyskytují. Z 

výsledků vypočtených metrik je možné vyčíst následující. Z hodnoty Accuracy, kde je 

hodnota 87% (viz tabulka č. 5), je možné určit celkovou přesnost klasifikace respektive je 

to procentuální vyjádření správně klasifikované plochy, ale jelikož se jedná o binární 

klasifikaci, tak je toto vysoké číslo očekáváno. Jedny z nejdůležitějších metrik jsou 

Sensitivity (neboli také True Positive Rate) a Fall-out (neboli také False Positive Rate). Z 

výsledků hodnot Sensitivity je možné vyčíst, že jen kolem 21% plochy s předpokládanou 

křídlatkou bylo klasifikováno korektně. Pravděpodobný důvod proč tomu tak je, byl 

zmiňován výše. Fall-out metrika nám udává, jak velká plocha byla nesprávně 

klasifikovaná jako křídlatka (respektive je to ukazatel křídlatky mimo plochy mapování). 

Je možné říci, že tato hodnota není vysoká a množství křídlatky lokalizované mimo 

mapované území není vysoké. Hodnota MCC je dosti malá 0,05, míra závislosti referenční 
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referenční data 

 
P N 

Velikost klasifikovaných 

ploch v m² 

p 26908 523791 550699 

n 102762 4346539 4449301 

Velikost 
referenčních 

ploch v m² 
129670 4870330 5000000 

Tabulka 4: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 

Metrika Hodnota 

Sensitivity 20,75% 

Specificity 89,25% 

Precision 4,89% 

Fall-out 10,75% 

Accuracy 86,93% 

MCC 0,05 

Tabulka 5: Vypočtené metriky 
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plochy a plochy, která byla klasifikována, není vysoká. Jak již bylo uvedeno je to do jisté 

míry možné vysvětlit nedokonalým zachycením křídlatky pomocí terénního mapování. 

 

 

Obrázek 8: Výsledek neřízené klasifikace klasifikace s klasifikátorem K-means na snímku z roku 2009 ČÚZK 
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referenční data 

 
P N Velikost klasifikovaných ploch v m² 

p 5820 245761 251581 

n 67075 4681344 4748419 

Velikost 

referenčních 

ploch v m² 
72895 4927105 5000000 

Tabulka 6: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 
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 Při prvním pohledu na vyhotovenou matici (tabulka č.6) je patrné, že tato 

klasifikace dopadla daleko hůře.  Plocha "FP" sice nabývá nižších hodnot, než u předchozí 

klasifikace, ale vypočtené metriky Sensitivity a Precision jsou velice nízké. Oproti tomu je 

vypočtená metrika Fall-out na nízké 5% hodnotě, což vypovídá o tom, že klasifikace 

zařadila křídlatku do ploch neočekávaného výskytu v relativně malém množství. Celkové 

množství detekované křídlatky bylo nižší, než u předchozí klasifikace což je možné 

odůvodnit jejím slabším výskytem v tomto roce (v tomto roce probíhala masivní likvidace 

tohoto neofytu v povodí okolo řeky). Výsledná metrika MCC je opět velice nízká, což 

vypovídá o slabé korelaci mezi referenční a klasifikovanou plochou.  

 

Metrika Hodnota 

Sensitivity 7,98% 

Specificity 95,01% 

Precision 2,31% 

Fall-out 4,99% 

Accuracy 93,63% 

MCC 0,02 

 Tabulka 7: Vypočtené metriky 
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Obrázek 9 : Výsledek neřízené klasifikace klasifikace s klasifikátorem K-means na snímku z roku 2012 od ČÚZK 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Z výsledné klasifikace na snímcích z roku 2012 od ČÚZK je možné vyčíst, že bylo 

detekováno daleko větší množství křídlatky na sledovaném území, než u předchozí 
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referenční data 

 
P N 

Velikost klasifikovaných 

ploch v m² 

p 33309 285371 318680 

n 96370 4584950 4681320 

Velikost 
referenčních 

ploch v m² 
129679 4870321 5000000 

Tabulka 8: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 

Metrika Hodnota 

Sensitivity 25,69% 

Specificity 94,14% 

Precision 10,45% 

Fall-out 5,86% 

Accuracy 91,70% 

MCC 0,13 

 Tabulka 9: Vypočtené metriky 
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klasifikace z roku 2009. Tento fakt může mít několik odůvodnění. Je možné, že třída 

křídlatky byla špatně identifikována v rámci vypracovávání neřízené klasifikace, nebo 

došlo k opětovnému nárůstu křídlatky na sledovaném území. Metrika Fall-out má opět 

nízkou hodnotu, což je pozitivní úkaz. Hodnoty u metrik Precision a Sensitivity vzrostly, 

což může znamenat, že klasifikace je přesnější než u předchozího případu. To samé platí 

pro metriku MCC.  

 

Obrázek 10: Výsledek neřízené klasifikace klasifikace s klasifikátorem K-means na snímku z roku 2009 od ArguGeo 

  k
la

s
if
ik

o
v
a
n
á
 d

a
ta

 z
e
 s

n
ím

k
u
 

referenční data 

 
P N Velikost klasifikovaných ploch v m² 

p 27211 246656 273867 

n 142384 7583749 7726133 

Velikost 

referenčních 

ploch v m² 
169595 7830405 8000000 

Tabulka 10: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 
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 Výsledek této klasifikace by se dal označit za podobný s výsledkem z roku 2009 s 

daty od ČÚZK. Klasifikované křídlatky zde bylo menší množství a i výsledné metriky 

nejsou nijak uspokojivé. Oproti výsledku na datech od ČÚZK ze srovnatelného roku je zde 

klasifikováno větší množství křídlatky do oblastí naměřeného výskytu, a proto jsou 

hodnoty vypočtených metrik vyšší než u srovnatelného případu z roku 2009 od ČÚZK. 

  

Metrika Hodnota 

Sensitivity 16,04% 

Specificity 96,85% 

Precision 9,94% 

Fall-out 3,15% 

Accuracy 94,80% 

MCC 0,10 

Tabulka 11: Vypočtené metriky 
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Obrázek 11: Výsledek neřízené klasifikace s klasifikátorem K-means na snímku z roku 2012 od ArguGeo 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 Poslední provedenou neřízenou klasifikací je klasifikace na snímcích z roku 2012 

od ArgusGeo. Výsledek této klasifikace je srovnatelný s výsledkem z roku 2012 od ČÚZK. 

Vysoké procento křídlatky bylo klasifikováno mimo zájmové polygony, ale to nemusí 

značit, že jsou špatně klasifikovány. Křídlatka se může vyskytovat i mimo tyto polygony, 

kde může být nezmapovaná. Nicméně se zde nachází oblasti, kde její výskyt není 

očekávaný. Například v jihovýchodní části obrázku 9., kde je klasifikována v oblastech 
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referenční data 

 
P N Velikost klasifikovaných ploch v m² 

p 26117 276885 303002 

n 96370 4600628 4696998 

Velikost 

referenčních 

ploch v m² 
122487 4877513 5000000 

Metrika Hodnota 

Sensitivity 21,32% 

Specificity 93,04% 

Precision 8,62% 

Fall-out 6,96% 

Accuracy 90,26% 

MCC 0,09 Tabulka 12: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 

Tabulka 13: Vypočtené metriky 
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pole a zahrad.  Metriky Sensitivity a Precision jsou opět malé a neukazují výrazný 

kvalitativní nárůst oproti výsledkům ze zdroje ČÚZK. 
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7.2. Řízená klasifikace obrazu 

 7.2.1 Klasifikátor Maximum likehood  

 

Obrázek 12: Výsledek klasifikace s klasifikátorem maximum likehood na snímku z roku 2006 od ČÚZK 
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referenční data 

 
P N Velikost klasifikovaných ploch v m² 

p 34670 28198 62868 

n 100202 4836930 4937132 
Velikost 

referenčních 

ploch v m² 
134872 4865128 5000000 

     Tabulka 14: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 

 

 

 

 

 

 

Metrika Hodnota 

Sensitivity 25,71% 

Specificity 99,42% 

Precision 55,15% 

Fall-out 0,58% 

Accuracy 96,74% 

MCC 0,37 

Tabulka 15: Vypočtené metriky 
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 Z výsledků je možné usoudit, že dopadla relativně úspěšně. Vypočtené hodnoty 

metrik sice nejsou na takové úrovni, jak byly očekávány, ale většina křídlatky byla 

zařazena do správné kategorie (porovnáním ploch "Dobře klasifikované křídlatky" a 

"Špatně klasifikované křídlatky“). Nízké hodnoty vypočtených metrik lze přičíst vysoké 

rozloze plochy "Očekávaná křídlatka" respektive rozloze polygonů naměřené křídlatky 

během terénního mapování. Z obrázků je patrné, že plochy obsahující křídlatku kde byla 

mapována, rovněž obsahují i oblasti, kdy se křídlatka na tomto konkrétním místě nemohla 

vyskytovat. Tímto jsou míněny plochy, kde se nevyskytuje žádná vegetace. To, že jsou 

tyto plochy obsaženy ve vektorové vrstvě terénního mapování, je dáno značnou 

proměnlivostí okolí. Dalo by se říci, že vrstva mapované křídlatky nadhodnocuje výskyt 

daného neofytu na zkoumaném území. Tento fakt lze přičíst nedokonalostem během 

provádění terénního mapování (mohla být odhalena křídlatka, která nebyla zmapována) a i 

samotného mapovacího zařízení (běžná odchylka bývá kolem 2-3m). I přes nízké hodnoty 

vypočtených metrik je na této klasifikaci možné lokalizovat místa výskytu tohoto neofytu a 

i potencionální místa výskytu mimo terénní mapování. Jediným místem, kde se 

nepředpokládá hojný výskyt křídlatky a i přesto zde byla křídlatka klasifikována, se 

nachází ve východní části snímku, kde nebylo možné odseparovat pole s danou plodinou a 

třídu křídlatky. Nicméně tento výskyt je zde jen v omezené míře a nevytváří rozsáhlé 

polygonové útvary. Při vyhodnocování byl výskyt křídlatky posuzován pouze mimo lesní 

oblast. Oproti neřízené klasifikaci zde došlo k výraznému nárůstu hodnoty Precision a 

MCC. Hodnota Fall-out klesla pod 1 procento, což znamená, že klasifikovaná křídlatka 

byla zařazena do správných ploch. Nízkou hodnotu u metriky Sensitivity je možné 

odůvodnit nedokonalým vytvářením referenčních ploch při terénním mapování. 
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 Obrázek 13: Výsledek klasifikace s klasifikátorem maximum likehood na snímku z roku 2009 od ČÚZK 

  

 

 

 Při porovnání výsledků klasifikace pomocí klasifikátoru ML v letech 2006 a 2009 

je patrné, že v tomto případě se úspěšná lokalizace křídlatky nepovedla na tak vysoké 

úrovni. To je dáno úbytkem tohoto neofytu na sledovaném území. Křídlatka je v tendenci 

ústupu z otevřeného prostranství spíše do lesních oblastí, kde je její identifikace pomocí 
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referenční data 

 
P N Velikost klasifikovaných ploch v m² 

p 5059 252575 257634 

n 68971 4673395 4742366 

Velikost 

referenčních 

ploch v m² 
74030 4925970 5000000 

Tabulka 16: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 

Metrika Hodnota 

Sensitivity 6,83% 

Specificity 94,87% 

Precision 1,96% 

Fall-out 5,13% 

Accuracy 93,47% 

MCC 0,01 

Tabulka 17: Výpočtené metriky 
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dálkového průzkumu Země téměř nemožná. I v oblastech, kde byla značně ve výskytu, je v 

tomto období ve značně menším množství. Rovněž se na zdravotním stavu křídlatky 

podepsal i chemický postřik pesticidy, takže na místech, kde byla ve vyšším počtu, se 

nacházejí spíše v zakrnělejším stavu, který není možné použít jako oblast pro tvorbu 

trénovacích ploch. Trend ústupu křídlatky je možné vyčíst jak ze snímků samotných, tak i 

z hodnot atributů vytvořené vrstvy při terénním mapování z roku 2009. Na určitých 

lokalitách, kde byla v roce 2006 pokryvnost na úrovni 3, se v roce 2009 snížila tato 

hodnota o dva až tři stupně na hodnotu pokryvnosti 1 nebo +. Parametry Sensitivity a 

Precision jsou na velice nízkých hodnotách, což vypovídá nízké úrovni detekované 

křídlatky na referenčních plochách. 

 

Obrázek 14: Výsledek klasifikace s klasifikátorem maximum likehood na snímku z roku 2012 od ČÚZK 
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referenční data 

 
P N 

Velikost klasifikovaných 

ploch v m² 
p 12886 249239 262125 

n 43158 4694717 4737875 
Velikost 

referenčních 

ploch v m² 
56044 4943956 5000000 

 Tabulka 18: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 
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 Další klasifikací v řadě je klasifikace na datech z roku 2012 od ČÚZK. Oproti 

předchozí klasifikaci z roku 2009 se zde navýšil počet klasifikované křídlatky, jednak 

uvnitř polygonů kde byl její výskyt očekáván, ale i v místě kde nebyla očekávána.  

Hodnota metriky Sensitivity vzrostla, avšak Precision oproti této hodnotě poklesla a 

narostla hodnota Fall-out. Tento jev je možné popsat tím, že klasifikace zařadila velké 

množství křídlatky mimo mapované polygony. Například do středu pole. To je možné 

odůvodnit tím, že se zde nachází rostlina, která se spektrálně projevuje podobným 

způsobem jako křídlatka a znevažuje tak výsledky klasifikací. I přes sebevětší snahu 

vyvíjenou při sestavování trénovacích ploch nebylo možné více oddělit plochy (například 

pole s plodinami), kde se vyskytují plodiny se stejným poměrem chlorofylu.  

Metrika Hodnota 

Sensitivity 22,99% 

Specificity 93,86% 

Precision 4,92% 

Fall-out 6,14% 

Accuracy 92,58% 

MCC 0,08 

Tabulka 19: Vypočtené metriky 
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Obrázek 15: Výsledek klasifikace s klasifikátorem maximum likehood na snímku z roku 2009 od ArgusGeo 

 

 

 

 

 

  

 

     

 Oproti porovnatelné klasifikaci z roku 2009 na datech od ČÚZK je tato klasifikace 

dosti odlišná. Množství křídlatky v dané mapované oblasti je sice vysoké, ale množství 

křídlatky mimo tyto oblasti je daleko vyšší. Rozdíl mezi těmito klasifikacemi je do velké 

míry dán faktem, že oba snímky nejsou zachyceny ve stejném období. Snímky z ArgusGeo 

k
la

s
if
ik

o
v
a
n
á
 d

a
ta

 z
e
 s

n
ím

k
u
 

referenční data 

 
P N 

Velikost 

klasifikovaných 

ploch v m² 

p 54810 1288868 1343678 

n 114785 6541537 6656322 

Velikost 

referenčních 

ploch v m² 
169595 7830405 8000000 

Metrika Hodnota 

Sensitivity 32,32% 

Specificity 83,54% 

Precision 4,08% 

Fall-out 16,46% 

Accuracy 81,77% 

MCC 0,061 

Tabulka 20: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace Tabulka 21: Vypočtené metriky 
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jsou zachyceny ve vegetačním období křídlatky. Proto je množství detekované křídlatky 

daleko vyšší. Jako u předchozí klasifikace z roku 2012 na datech od ČÚZK, zde vyvstal 

problém se značně vysokým množstvím detekované křídlatky mimo polygony, kde byla 

mapována. Je sice možné, že se mimo tyto polygony vyskytuje, ale pravděpodobně ne v 

takovémto množství a umístění.  

 

Obrázek 16: Výsledek klasifikace s klasifikátorem maximum likehood na snímku z roku 2012 od  ArgusGeo 
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  referenční data 

 
P N 

Velikost 
klasifikovaných 

ploch v m² 
p 12886 249239 262125 

n 43158 4694717 4737875 
Velikost 

referenčních 

ploch v m² 
56044 4943956 5000000 

Metrika Hodnota 

Sensitivity 22,99% 

Specificity 93,86% 

Precision 4,92% 

Fall-out 6,14% 

Accuracy 92,58% 

MCC 0,08 

Tabulka 223: Vypočtené metriky 

Tabulka 232: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 
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 Poslední klasifikací s klasifikátorem maximum likehood je klasifikace na datech z 

ArgusGeo z roku 2012. Oproti předchozí klasifikaci je zde možné vidět, že množství 

klasifikované křídlatky mimo zájmovou vrstvu je o něco nižší a i prostorová lokalizace je 

daleko logičtější (respektive lokalizovaná křídlatka je v menším množství v agrikulturních 

oblastech). Avšak hodnota Fall-out je nadále velice vysoká, což znamená, že bylo 

lokalizováno velké množství křídlatky mimo oblast mapování.  
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7.2.2 Klasifikátor minimum distance  

 

 Obrázek 17: Výsledek klasifikace s klasifikátorem minimum distance na snímku z roku 2006 od  ČÚZK 
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referenční data 

 
P N 

Velikost 
klasifikovaných ploch 

v m² 

p 36041 1048502 1084543 

n 51845 3863612 3915457 

Velikost 
referenčních 

ploch v m² 
87886 4912114 5000000 

 Tabulka 254: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 

  

 Dalším klasifikátorem v rámci řízené klasifikace je minimum distance. Při 

porovnání s klasifikací z roku 2006 je patrné, že tento klasifikátor nebyl zdaleka tak 

úspěšný jako klasifikátor minimum distance a to i za použití stejných trénovacích ploch. 

Hodnota "FP" zde vzrostla o velkou část (viz tabulka č. 13 a č. 23). Opět zde došlo k 

zařazení křídlatky do agrikulturních oblastí, kde není její výskyt očekáván. Hodnota Fall-

out přesahuje 20%, což znamená, že velká část detekované křídlatky byla mimo 

Metrika Hodnota 

Sensitivity 41,01% 

Specificity 78,65% 

Precision 3,32% 

Fall-out 21,35% 

Accuracy 77,27% 

MCC 0,06 

Tabulka 245: Vypočtené metriky 
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očekávanou oblast. Korelace mezi referenční vrstvou a klasifikovanou je opět na velice 

nízké úrovni (viz tabulka 26 metrika MCC). 

 

 

Obrázek 18: Výsledek klasifikace s klasifikátorem minimum distance na snímku z roku 2009 od ČÚZK 

 

  

 Další klasifikace byla opět prováděna na datech z roku 2009 od ČÚZK za použití 

stejných trénovacích ploch. Výsledek je srovnatelný s klasifikací pomocí klasifikátoru 
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referenční data 

 
P N Velikost klasifikovaných ploch v m² 

p 4397 154588 158985 

n 70490 4770525 4841015 

Velikost 

referenčních 

ploch v m² 
74887 4925113 5000000 

Metrika Hodnota 

Sensitivity 5,87% 

Specificity 96,86% 

Precision 2,77% 

Fall-out 3,14% 

Accuracy 95,41% 

MCC 0,02 
Tabulka 266: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 

Tabulka 27: Vypočtené metriky 
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maximum likehood. I zde nebyla křídlatka detekována v takovém množství jako u 

příchozích klasifikací. V Oblastech předpokládaného výskytu nebyla detekována skoro 

žádná křídlatka (viz hodnoty metrik Senstitivity a Precision z tabulky č. 26) a i plochy 

mimo tuto oblast zaznamenávají vysoký pokles křídlatky. Jak již bylo uvedeno u 

klasifikace z roku 2009 s pomocí klasifikátoru maximum likehood, je tento fakt možné 

odůvodnit vysokým poškozením křídlatky jako důsledek její masivní likvidace, nebo i 

dobou pořízení snímků, kdy nebyla v plném vegetačním stadiu.  

 

Obrázek 19: Výsledek klasifikace s klasifikátorem minimum distance na snímku z roku 2012 od ČÚZK 
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referenční data 

 
P N 

Velikost klasifikovaných 

ploch v m² 

p 5616 362345 367961 

n 50428 4581611 4632039 

Velikost 
referenčních 

ploch v m² 
56044 4943956 5000000 

Metrika Hodnota 

Sensitivity 10,02% 

Specificity 92,67% 

Precision 1,53% 

Fall-out 7,33% 

Accuracy 91,64% 

MCC 0,01 

Tabulka 279: Vypočtené metriky Tabulka 28: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 
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 Výsledky této klasifikace nelze považovat za uspokojivé jak z hlediska detekované 

křídlatky v polygonech očekávaného výskytu a jednak z hlediska detekované křídlatky 

mimo polygony očekávaného výskytu. Rovněž zde byla klasifikována značná část lesů do 

kategorie křídlatky a i část zemědělské půdy. Rozdíl mezi metodou maximum likehood a 

minimum distance (na srovnatelných datech) je značný a to i přes využití stejných 

trénovacích ploch. 

 

Obrázek 20: Výsledek klasifikace s klasifikátorem minimum distance na snímku z roku 2009 od ČÚZK 

 

  

 

 

  

 k
la

s
if
ik

o
v
a
n
á
 d

a
ta

 z
e
 s

n
ím

k
u
 

referenční data 

 
P N Velikost klasifikovaných ploch v m² 

p 19790 677813 697603 

n 138986 7163411 7305397 

Velikost 

referenčních 

ploch v m² 
158776 7844224 8000000 

Tabulka 29: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 
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 Výsledek na datech z roku 2009 od ArgusGeo je možné vidět na obrázku č.17. Při 

vyhotovení bylo použito stejných trénovacích ploch jako u metody "ML" nad stejnými 

daty. Hodnota Fall-out zde zaznamenala pokles, což znamená, že se i snížilo procento 

klasifikované křídlatky mimo mapované území. Pokles zde i zaznamenala celková plocha 

klasifikované křídlatky (potažmo plochy "TP" a "FP"). Nicméně zde zůstala vysoká část 

křídlatky klasifikovaná mimo mapované území a to i do ploch zemědělské půdy.  Rovněž 

metriky Sensitivity a Precision zaznamenaly celkový úpadek.  Je možné říct, že klasifikace 

dopadla o poznání hůře než srovnatelná klasifikace s použitím klasifikátoru "ML".  

 

Metrika Hodnota 

Sensitivity 12,46% 

Specificity 91,36% 

Precision 2,84% 

Fall-out 8,64% 

Accuracy 89,55% 

MCC 0,01 

Tabulka 30: Vypočtené metriky 
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 Obrázek 21: Výsledek klasifikace s klasifikátorem minimum distance na snímku z roku 2012 od ArgusGeo 

  

 

 

 

 

    

 Poslední klasifikací s využitím klasifikátoru minimálních vzdáleností je na datech z 

roku 2012 od ArgusGeo. Dle hodnoty Fall-out je možné říci, že je poměrně velká část 

křídlatky klasifikována mimo oblast očekávaného výskytu (terénní mapování) a zasahuje 

do zemědělských oblastí. Část detekované křídlatky v polygonech s mapovanou křídlatkou 

je značná, ale rovněž je i značná část klasifikována mimo. Což není uspokojivý výsledek.  

Metrika Hodnota 

Sensitivity 65,20% 

Specificity 89,44% 

Precision 4,66% 

Fall-out 10,56% 

Accuracy 88,74% 

MCC 0,15 
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referenční data 

 
P N 

Velikost klasifikovaných 

ploch v m² 

p 25619 523670 549289 

n 13675 4437036 4450711 

Velikost 
referenčních 

ploch v m² 
39294 4960706 5000000 

Tabulka 31: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 
Tabulka 32: Vypočtené metriky 
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7.1.  Klasifikace obrazu založená na objektech 

 

Obrázek 22: Výsledek klasifikace obrazu založené na objektech na snímku z roku 2006 od ČÚZK 
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referenční data 

 
P N 

Velikost klasifikovaných 

ploch v m² 

p 38138 48715 86853 

n 95041 4799483 4894524 

Velikost 
referenčních 

ploch v m² 
133179 4848198 5000000 

Tabulka 33: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 

Metrika Hodnota 

Sensitivity 28,64% 

Specificity 99,00% 

Precision 43,91% 

Fall-out 1,00% 

Accuracy 96,35% 

MCC 0,34 

Tabulka 34: Vypočtené metriky 
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 Poslední klasifikací vyhotovenou v rámci této práce byla klasifikace založená na 

objektech. I přes fakt, že křídlatka v přírodě nevytváří symetrické objekty, bylo možné 

sestavit sérii pravidel, kterými bylo do jisté míry dosáhnout úspěšné klasifikace. 1% 

hodnota u metriky Fall-out nám říká, že v rámci snímku nebylo vysoké množství křídlatky 

klasifikováno mimo zmapované oblasti výskytu. Dále hodnoty Sensitivity a Precision jsou 

oproti ostatním klasifikacím na vyšší hodnotě, ale hodnota Sensitivity je pořád celkově 

velice nízká. To, že plocha zmapované křídlatky pomocí terénního průzkumu je méně 

klasifikovaná do této třídy, je možné zdůvodnit stejně, jak tomu bylo v předchozích 

případech a to pravděpodobným nadhodnocováním velikosti ploch výskytu křídlatky ve 

vektorové vrstvě mapování. 

  

 

Obrázek 23: Výsledek klasifikace obrazu založené na objektech na snímku z roku 2009 od ČÚZK 
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 Při vyhodnocení této klasifikace je patrné, že se lokalizace křídlatky nepovedla. 

Velikost plochy "TP" je ze všech klasifikací nejnižší a hodnota "FP" je dosti vysoká. Při 

vytváření pravidel pro tuto klasifikaci nebylo možné lépe odseparovat okolní plodiny a 

traviny od třídy křídlatky a i přes celkový neúspěch této klasifikace, tak měla tato 

klasifikace na těchto datech nejlepší výsledky v prezentovaném stavu.  

 

Obrázek 24: Výsledek klasifikace obrazu založené na objektech na snímku z roku 2012 od ČÚZK 
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P N 

Velikost 
klasifikovaných ploch 

v m² 
p 2566 414565 417131 

n 70323 4512546 4582869 
Velikost 

referenčních 

ploch v m² 
72889 4927111 5000000 

Metrika Hodnota 

Sensitivity 3,52% 

Specificity 91,59% 

Precision 0,62% 

Fall-out 8,41% 

Accuracy 90,25% 

MCC -0,02 

Tabulka 35: Vypočtené metriky Tabulka 36: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 
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 Oproti ostatním srovnatelným klasifikacím nad těmito daty (rok 2012 od ČŮZK) 

bylo klasifikováno daleko méně křídlatky na celém snímku. Celkově bylo i klasifikováno 

malé množství uvnitř polygonů s očekávaným výskytem. Fakt, že většina křídlatky byla 

klasifikována mimo očekávané plochy je z části možné odůvodnit tím, že terénní mapování 

neproběhlo zcela úspěšně. Oproti ostatním srovnatelným klasifikacím zde bylo daleko 

menší množství křídlatky klasifikováno v agrikulturních oblastech. Nicméně dosti značné 

množství je kategorizováno i v městské zástavbě, kde rovněž není možné dokázat její 

výskyt. 
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P N 

Velikost klasifikovaných ploch 

v m² 

p 4690 41800 46490 

n 49820 4903690 4953510 

Velikost 
referenčních 

ploch v m² 
54510 4945490 5000000 

Metrika Hodnota 

Sensitivity 8,60% 

Specificity 99,15% 

Precision 10,09% 

Fall-out 0,85% 

Accuracy 98,07% 

MCC 0,083 

Tabulka 37: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace Tabulka 38: Vypočtené metriky 
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Obrázek 25: Výsledek klasifikace obrazu založené na objektech na snímku z roku 2009 od ArgusGeo 

  

 

 

 

 

 

 Výsledek klasifikace na datech z roku 2009 od 

ArgusGeo. Z vypočtených metrik je možné vyčíst,že hodnota Fall-out lehce přesahuje 5%, 

což znamená, že plocha "FP" byla klasifikována do 5% snímku. Jako výrazný nedostatek 

této klasifikace se dá považovat vysoká hodnota plochy "FP", která zasahuje skoro do 

všech částí snímku. Rovněž plocha, která měla být klasifikována a není, je rozsáhlá a 

zasahuje prakticky po celém snímku. Klasifikaci není možné považovat za úspěšnou.   
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P N 

Velikost klasifikovaných 

ploch v m² 

p 24870 394753 419623 

n 144715 7435662 7580377 

Velikost 
referenčních 

ploch v m² 
169585 7830415 8000000 

Metrika Hodnota 

Sensitivity 14,67% 

Specificity 94,96% 

Precision 5,93% 

Fall-out 5,04% 

Accuracy 92,95% 

MCC 0,06 

Tabulka 39: Vypočtené metriky 

Tabulka 40: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 
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Obrázek 26: Výsledek klasifikace obrazu založené na objektech na snímku z roku 2012 od ArgusGeo 
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P N 

Velikost klasifikovaných 

ploch v m² 

p 21079 199294 220373 

n 81356 4698271 4779627 

Velikost 
referenčních 

ploch v m² 
102435 4897565 5000000 

Tabulka 41: Kontingenční tabulka s ohodnocením klasifikace 

Metrika Hodnota 

Sensitivity 20,58% 

Specificity 95,93% 

Precision 9,57% 

Fall-out 4,07% 

Accuracy 93,97% 

MCC 0,11 

Tabulka 42: Vypočtené metriky 

 Poslední klasifikací vykonanou v rámci této práce byla klasifikace založená na 

objektech nad daty z roku 2012 od poskytovatele ArgusGeo.  
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8. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ  

 Tato kapitola má za úkol shrnout výsledky, kterých bylo během klasifikačních 

procesů dosáhnuto. Tabulky metrik jsou seřazeny dle typu dat a porovnávají výsledky 

klasifikací, které byly nad těmito daty prováděny. Poté jsou barevně odlišeny nejlepší a 

nejhorší výsledky pro dané metriky (zeleně jsou označeny nejlepší výsledky a červeně 

nejhorší). Metriky, které jsou klíčové pro vyhodnocení snímků, jsou Sensitivity, Precision, 

Fall-out a MCC. Z těchto metrik je možné určit, zda byla klasifikace úspěšná v porovnání s 

referenční plochou. 

 

Data 2006 ČŮZK Sensitivity Specificity Precision  Fall-out Accuracy MCC 

Neřízená 0,21 0,89 0,05 0,11 0,87 0,05 

Řízená klasifikace - maximální 

pravděpodobnosti 
0,26 0,99 0,55 0,01 0,97 0,37 

Řízená klasifikace - minimální 

vzdálenost 
0,41 0,79 0,03 0,21 0,77 0,06 

Klasifikace založená na objektech  0,29 0,99 0,44 0,01 0,96 0,34 

Tabulka 43: Tabulka vypočtených metrik pro klasifikaci na datech z roku 2006 od ČÚZK 
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Graf 1: Graf ploch TP, FP a FN pro jednotlivé klasifikace na datech z roku 2006 od ČÚZK 

 Z tabulky je možné vyčíst, že nejlepších výsledků bylo dosaženo s řízenou 

klasifikací s klasifikátorem maximum likehood. Tato klasifikace měla nejmenší plochu 

špatně klasifikovanou (tzv. False positive). Vysokou hodnotu u položky FN je možné do 

jisté míry odůvodnit nedokonalým zmapováním křídlatky během terénního mapování. 

Druhým nejlepším výsledkem pro tato data je klasifikace založená na objektech, která má 

jen srovnatelné výsledky s řízenou klasifikací s pomocí klasifikátoru maximum likehood. 

Jediná položka, ve které se významně liší, je plocha FP. Je ale důležité podotknout, že to 

nemusí znamenat, že je klasifikace horší. Může se jednat o křídlatku, kterou maximum 

likehood neodhalil a není zmapovaná. 
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Graf 2: Graf ploch TP, FP a FN pro jednotlivé klasifikace na datech z roku 2009 od ČÚZK 

 

 Z výsledků nad daty z roku 2009 od ČÚZK je možné vidět, že nejlepších výsledků 

dosáhla klasifikace řízená s klasifikátorem minimálních vzdáleností a nejhůře dopadla 

klasifikace založená na objektech. Nicméně je nutné zmínit, že klasifikace křídlatky nad 
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Tabulka 44: Tabulka vypočtených metrik pro klasifikaci na datech z roku 2009 od ČÚZK 

Data 2009 ČÚZK Sensitivity Specificity Precision  Fall-out Accuracy MCC 

Neřízená 0,08 0,95 0,02 0,05 0,94 0,02 

Řízená klasifikace - 

maximální 

pravděpodobnosti 

0,07 0,95 0,02 0,05 0,93 0,01 

Řízená klasifikace - 

minimální vzdálenost 
0,06 0,97 0,03 0,03 0,95 0,02 

Klasifikace založená 

na objektech  
0,04 0,92 0,01 0,08 0,90 -0,02 
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těmito daty nedopadla úspěšně. Je zde vysoký podíl ploch FP a minimální podíl ploch TP. 

Faktorem, který měl pravděpodobně při klasifikačním procesu na toto vliv je celkový 

nedostatek křídlatky na zkoumaném území a období zachycení snímků.  

Data 2012 ČÚZK Sensitivity Specificity Precision  Fall-out Accuracy MCC 

Neřízená 0,26 0,94 0,10 0,06 0,92 0,13 

Řízená klasifikace 
- maximální 

pravděpodobnosti 

0,23 0,94 0,05 0,06 0,93 0,08 

Řízená klasifikace 
- minimální 
vzdálenost 

0,10 0,93 0,02 0,07 0,92 0,01 

Klasifikace 
založená na 
objektech  

0,09 0,99 0,10 0,01 0,98 0,08 

Tabulka 45: Tabulka vypočtených metrik pro klasifikaci na datech z roku 2012 od ČÚZK 

 

 

Graf 3: Graf ploch TP, FP a FN pro jednotlivé klasifikace na datech z roku 2012 od ČÚZK 

 Výsledky z roku 2012 (zdroj ČÚZK) mají podobný výsledek jako ty z roku 2009 

(zdroj ČÚZK). Opět je zde vysoký podíl plochy FP vyjma klasifikace založené na 

objektech. V této klasifikace se sice zdařilo eliminovat plochy s nežádoucí křídlatkou, ale 

rovněž celkové množství detekované křídlatky výrazně pokleslo. Neřízená klasifikace sice 

poskytuje větší množství detekované křídlatky na mapovaném území, ale zároveň 
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množství křídlatky mimo mapované území je oproti klasifikaci založené na objektech 

významnější co do plochy.  

Data 2009 

ArgusGeo Sensitivity Specificity Precision  Fall-out Accuracy MCC 

Neřízená 0,16 0,97 0,10 0,03 0,95 0,10 

Řízená klasifikace - 

maximální 

pravděpodobnosti 

0,32 0,84 0,04 0,16 0,82 0,06 

Řízená klasifikace - 

minimální 

vzdálenost 

0,12 0,91 0,03 0,09 0,90 0,02 

Klasifikace založená 

na objektech  
0,15 0,95 0,06 0,05 0,93 0,06 

Tabulka 46: Tabulka vypočtených metrik pro klasifikaci na datech z roku 2009 od ArgusGeo 

 

  

Graf 4: Graf ploch TP, FP a FN pro jednotlivé klasifikace na datech z roku 2009 od ArgusGeo 

 Výsledky z roku 2009 nad daty od poskytovatele ArgusGeo je možné interpretovat 

podobně, jako ty od poskytovatele ČÚZK. Tyto snímky jsou z rozdílných období roku 

2009 a snímky od poskytovatele ArgusGeo byly zachyceny s větším množstvím vegetace. 
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Nejlepších výsledků bylo dosaženo s neřízenou klasifikací. U metody řízené klasifikace s 

klasifikátorem maximum likehood je velikým problémem to, že nebylo možné lépe 

odseparovat třídu křídlatky a jiných vegetačních pokryvů a proto plocha FP je v této 

klasifikaci tak enormní.  

Data 2012 
ArgusGeo Sensitivity Specificity Precision  Fall-out Accuracy MCC 

Neřízená 0,16 0,97 0,10 0,03 0,95 0,10 

Řízená klasifikace 
- maximální 

pravděpodobnosti 
0,25 0,96 0,13 0,04 0,94 0,16 

Řízená klasifikace 
- minimální 
vzdálenost 

0,12 0,91 0,03 0,09 0,90 0,02 

Klasifikace 
založená na 
objektech  

0.21 0,96 0,10 0,04 0,94 0,11 

Tabulka 47: Tabulka vypočtených metrik pro klasifikaci na datech z roku 2012 od ArgusGeo 

 

 

Graf 5: Graf ploch TP, FP a FN pro jednotlivé klasifikace na datech z roku 2012 od ArgusGeo. 

 Poslední sadou dat, nad kterou byly prováděny klasifikace, byla data z roku 2012 

od ArgusGeo. Z výsledků je možné říci, že nejlepší klasifikace bylo dosáhnuto s řízenou 

klasifikací s klasifikátorem maximum likehood. Druhým nejlepším výsledkem dosaženým 

nad těmito daty byla klasifikace obrazu založená na objektech. Oproti řízené klasifikaci 
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zde byl vyšší plocha "FP". Je ovšem důležité podotknout, že to nemusí znamenat, že 

klasifikace byla horší. Je možné, že byla nalezena křídlatka na místech, kde nebyla 

odhalena pomocí terénního mapování.  
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9. ZÁVĚR  

 V rámci této práce byla vyvíjena snaha o lokalizaci invazivního neofytu křídlatky 

na zájmovém území pomocí metod dálkového průzkumu Země a porovnat výsledky s 

jinými metodami lokalizace, a to konkrétně s mapováním pomocí GPS zařízení. Proces 

oddělení jednoho typu vegetace od druhého je velice složitý, a pokud nejsou poskytnuta 

dobrá vstupní data, tak i nepravděpodobný.   

  V prvním kroku práce byla provedena literární rešerše, která obsahovala 

nastudování nejen metod klasifikací obrazu, ale i samotného neofytu, jeho výskytu a potíží, 

které na daném území působí. Rovněž byly nastudovány i práce s podobnou tématikou jak 

z prostředí ČR, tak i ze světa. Druhým krokem byl sběr vstupních dat. Jako vstupní data 

pro tuto práci byly opatřeny 3 sady snímků od Českého zeměměřičského ústavu a to v 

letech 2006, 2009 a 2012. Druhá sada snímků byla opatřena od společnosti ArgusGeo v 

letech 2009 a 2012. Dalšími vstupními daty byly vektorové vrstvy poskytnuty vedoucím 

této práce. Tyto vrstvy byly vyhotoveny pro roky 2007 a 2009, ale pro rok 2012 bylo nutné 

data vyhotovit. Z těchto důvodů bylo v roce 2013 provedeno terénní mapování na daném 

území. Aby bylo možné provést jakoukoliv klasifikaci obrazu, tak byly nastudovány i 

návody a jednotlivé postupy těchto procesů a i samotného programového prostředí. Tato 

práce se zaobírá jak klasickými pixelovými klasifikacemi, tak i klasifikacemi založených 

na objektech. Postupy samotných klasifikací, které byly použity, jsou popsány v kapitole 

metodiky práce. 

 Zhodnocení výsledků klasifikací probíhalo pomocí   ROC analýzy, které sice 

primárně neslouží k účelům vyhodnocování klasifikací obrazu, ale je daleko praktičtější a 

zároveň více vypovídá o vyhodnocování binární klasifikace. Ve výsledku je možné nalézt 

porovnání jednotlivých klasifikačních procesů nad stejnými daty a porovnání jejich 

úspěšnosti. Z porovnání výsledků klasifikací je velice obtížné určit, která metoda je 

účinnější. Výsledky z velké části znehodnocují plochy, které byly chybně identifikovány 

jako křídlatka (False positiv). Nicméně křídlatky se může vyskytovat i v oblastech, kde 

nebyla mapována a proto mohla být detekována klasifikačním procesem. Dalším faktorem 

znesnadňujícím proces klasifikace byly samotné referenční plochy, které byly vytvořeny 

během terénního mapování. Během procesu mapování došlo k nadhodnocení ploch, které 

mají představovat křídlatku. Což je celkem pochopitelné vzhledem k odchylkám během 

mapování s GPS zařízením. Ovšem největší problematiku představovala nekonzistence dat 
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z hlediska terénního mapování a zdroje dat. Referenční vrstvy pro roky 2006 a 2012 jsou 

vytvořeny s ročním zpožděním oproti opatřeným snímkům. Je jasné, že tento fakt výrazně 

vyhodnocení výsledků znevažuje, ale vyhotovení vektorové vrstvy křídlatky nad leteckými 

snímky, která by tento neofyt obsahovala celý nebo jen částečně je prakticky zhola 

nemožné. Proto byly použity vrstvy terénního mapování i s touto nekonzistencí.  

 Sice ani jedna z klasifikací neposkytuje při výpočtu metrik požadované úrovně, ale 

při zohlednění faktu, že existuje nesourodost mezi jednotlivými daty, je možné říci, že 

nejlepších výsledků dosáhla klasifikace nad daty z roku 2006 od ČÚZK a to konkrétněji 

pomocí řízené klasifikace obrazu s klasifikátorem maximální pravděpodobnosti. Těsně za 

tímto výsledkem dopadla klasifikace obrazu založená na objektech. Tento výsledek není 

nijak překvapivý, vzhledem k tomu, že v tomto roce zde byla křídlatka v početném stavu a 

zdravotně nepoškozená. Na datech z roku 2009 dopadla klasifikace nejspíše nejhůře. Což 

je celkem pochopitelné vzhledem k faktu, že v tomto roce zde pobíhala masivní likvidace 

tohoto neofytu. Lepší detekci nepomohl ani fakt, že data pro rok 2009 od ArgusGeo 

obsahovala 4. pásmo tzv. infračervené.  

 Závěrem je nutno podotknout, že klasifikace křídlatky pomocí DPZ je možná, 

nicméně je proto zapotřebí data z vhodného období, kdy je křídlatka v plném vegetačním 

stavu. Důležité rovněž je, aby se na snímku vyskytovaly dostatečně velké izolované plochy 

výskytu křídlatky, a zároveň musí být podrobně zmapovaná bez výskytu ploch, které by 

křídlatku neobsahovaly.  
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