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Úvod 

 Diaľkový prieskum Zeme je metóda získavania informácií o objektoch, plochách či 

iných javoch prostredníctvom údajov meraných pomocou zariadení, ktoré s týmito skúmanými 

objektmi, plochami alebo javmi nie sú v priamom kontakte. Táto metóda je využívaná 

v astronómii, geofyzike a iných odboroch. Výsledky môžu byť potom aplikované v rôznych 

oblastiach ako napr. meteorológia, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, geodézia, 

mapovanie, archeológia a v podstate vo všetkých oblastiach, ktoré sa zaoberajú zmenami na 

zemskom povrchu prebiehajúcimi v čase. 

Vedecká monografia je reakciou na dizertačnú prácu hlavnej autorky s názvom 

„Modelovanie adaptačných stratégií využiteľných k zmierneniu dôsledkov sucha 

v podmienkach meniacej sa klímy na poľnohospodársky využívanú krajinu“, v ktorej bol 

spracovaný normalizovaný diferenčný vegetačný index (NDVI) odvodený zo satelitných 

snímok, ako metóda vhodná na hodnotenie sucha a jeho vplyvu na vybrané poľnohospodárske 

plodiny v podmienkach Slovenska. Kolektív autorov v predkladanej monografii využil 

z vegetačných indexov EVI (Enhanced Vegetation Index). Oba indexy (EVI aj NDVI) sa 

počítajú z údajov poskytnutých spektrorádiometrom MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer). Výhodou EVI oproti NDVI je, že lepšie reaguje na variácie vo vegetačnom 

kryte a umožňuje upraviť skreslenie spôsobené čiastočkami v ovzduší a pôdnym krytom pod 

vegetačným porastom.  

Hlavným cieľom monografie vo väzbe na projekt bolo zhodnotiť vplyv sucha na stav 

vegetácie na ornej pôde a poľnohospodársku produkciu vybranej plodiny na Slovensku. Ako 

modelovú rastlinu sme vybrali jačmeň jarný (Hordeum vulgare L.), ktorý využíva najmä jarné 

zrážky. Je najrozšírenejšou jarnou hustosiatou obilninou na Slovensku a má dominantné 

postavenie ako ekonomicky významná jarná obilnina. Naplneniu hlavného cieľa predchádzal 

popis výskytu sucha na Slovensku v časovom rade 1960 – 2017 na základe meraných 

klimatických údajov z vybraných staníc pomocou Z-indexu. Využiteľnosť EVI ako 

vegetačného indexu vhodného na hodnotenie sucha sa zisťovala na základe korelácií 

výsledných hodnôt s hodnotami Z-indexu. 

Predkladaná monografia vznikla ako finálny výstup vedeckého projektu Analýza 

dopadu sucha na stav vegetácie v poľnohospodárskej krajine pomocou diaľkového prieskumu 

Zeme č. 16-GASPU-2018, riešeného na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s dobou riešenia od 1. januára 2018 do 

31. decembra 2020. 
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I. História diaľkového prieskumu Zeme 

V súčasnosti je pomerne jednoduché preskúmať každý jeden kút Zeme. Cesta za 

kvalitným poznaním však nebola jednoduchá a prešla zložitým vývojom. Od prvej rozostrenej 

a nestabilnej fotografie k detailným satelitným záberom našej planéty dostupných kedykoľvek 

na internete. 

Vzájomné zdieľanie a rozširovanie informácií prinieslo túžbu civilizácie po prehlbovaní 

poznania. Napríklad Newtonove objavy v optike. v črepinách skla, pri prechode svetla, bolo 

možné pozorovať formujúce sa spektrum farieb. Newton prišiel k záveru, že svetlo nie je jedna 

entita, ale je zložené z rôznych typov žiarenia, ktoré sú odrážané v jemne rozdielnych 

uhloch. Každý typ žiarenia teda produkuje rozdielne spektrá farieb. Newtona táto úvaha viedla 

k mylnému záveru, že ďalekohľady používajúce refrakčné šošovky vždy utrpia chromatickú 

aberáciu (farebnú chybu šošovky), a preto rozpracoval návrh a skonštruoval teleskop, ktorý 

svetelné žiarenie odrážal pomocou sústavy zrkadiel. v roku 1862 James Clerk Maxwell 

vypočítal, že rýchlosť šírenia elektromagnetických polí je rovnaká ako rýchlosť svetla. 

Navrhoval, aby svetlo bolo taktiež elektromagnetickým javom (Emery a Camps, 2017). Za 

praktickými vynálezmi, ktoré umožnili rozvoj a vývoj na poli diaľkového prieskumu Zeme, tak 

väčšinou stáli teoretické vedecké práce vo fyzike. 

Civilizácia dosiahla v histórii svojho vývoja viacero míľnikov. Jedným 

z najvýznamnejších bola zaiste priemyselná revolúcia na konci 18. storočia, ktorá znamenala 

nielen začiatok presídľovania z vidieckych oblastí do miest, ale predovšetkým urýchlila výrobu, 

ktorá bola nútená k neustálemu zdokonaľovaniu, vylepšovaniu a objavovaniu s cieľom 

uspokojenia potrieb rastúcej svetovej populácie. Za najvýznamnejší objav priemyselnej 

revolúcie je považovaný parný stroj Jamesa Watta vynájdený v roku 1769, ktorý sa stal zdrojom 

energie v rodiacej sa veľkovýrobe, začalo sa tzv. „obdobie pary“.  

Na kvalitu strojov vo výrobe, ale i samotných výrobkov sa kládol stále väčší dôraz 

a i tento fakt umožnil rozvoj vedy a technológií a otvoril cestu k objavovaniu nových techník, 

prístrojov a materiálov. Za všetkým je potrebné hľadať najmä ľudskú predstavivosť a snahu 

o prekonávanie dovtedy nemožného. Príkladom je i Joseph Nicéphore Niépce, ktorý v roku 

1826 zhotovil najstaršiu dodnes zachovanú fotografiu – „Pohľad na dvor v Gras“. Niépce 

nevedel obkresliť obraz premietaný jednoduchým prístrojom (camera obscura), ktorý sa v tej 

dobe využíval v maliarstve, ktorého princíp opísal 350 r. pred Kristom Aristoteles a vo svojom 

diele Codex Atlanticus v 15. storočí aj Leonardo da Vinci, a tak sa Niépce rozhodol prísť na 

spôsob ako zobraziť realitu natrvalo. Niépceho výskum trval takmer 20 rokov, kým našiel 
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metódu ako presvedčivo zachytiť premietaný obraz, scénu. Pri tvorbe prvej zachovanej 

fotografie použil Niépce cameru obscuru s predsadenou šošovkou. Expozícia snímky trvala 

podľa niektorých zdrojov až 8 hodín. Slnko postupne osvetľovalo obidve strany dvora. 

Fotografia bola zachytená na veľmi tenkú bitúmenovú (prírodný asfalt) vrstvu, ktorá 

v osvetlených častiach tvrdla a vytvorila biele plochy. Tiene na fotografii boli vytvorené 

pomocou cínovej podložky po zmytí neosvetleného asfaltu roztokom levanduľového oleja 

a terpentínu, neskôr techniku vylepšil pridaním kryštálov jódu a plátov striebra. Niépce nazval 

proces, ktorým zachytil obraz heliografiou (zo starogr. helios – Slnko a grafein – písať), 

v súčasnosti sa v odborných kruhoch používa pomenovanie niépceotypia, ale táto technika sa 

v modernej fotografii ďalej príliš nevyužívala (Marignier, 1995).  

V roku 1829 nadviazal Niépce partnerstvo s Louisom Jacquesom Daguerrom za účelom 

rozvoja heliografie, na ktorom spolupracovali až do Niépceho smrti v roku 1833. v roku 1839 

Daguerre objavil prvý praktický fotografický proces založený na médiu, ktorým bola hladká 

kovová platnička obsahujúca tenkú vrstvu striebra na medenom podklade. Ten bol následne 

vložený do nádobky s jódom, kde striebro zreagovalo s jódom a vytvorilo tenkú vrstvu jodidu 

strieborného (AgI). Keď bola fotografia zachytená, následne sa vyvolala nad parou 

obsahujúcou horčík pri teplote 65,85 °C (Emery a Camps, 2017). Daguerrotypia bola prvým 

úspešným a prakticky použiteľným fotografickým procesom v histórii a bola široko využívaná 

najmä v Európe a v Spojených štátoch. Prakticky od vydania patentu sa začali objavovať prvé 

predajne fotografických potrieb a fotografia nadobudla veľký rozmach, a to najmä vďaka tomu, 

že Daguerrova metóda dokázala obraz zachytiť presne a ostro. 

Významný vplyv mal vo fotografii objav kalotypie a kopírovania obrazu na papier 

Wiliamom Henrym Foxom Talbotom v roku 1841, ktorého princípom bola technika negatív – 

pozitív, ktorá umožnila produkciu viacerých fotografií z jednej snímky. Neskôr, v roku 1851, 

bol vynájdený kolodiový proces Frederickom Scottom Archerom, ktorý nahradil kalotypiu 

i daguerrotypiu a stal sa masovo využívaný takmer až do konca 19. storočia. 

Diaľkový prieskum Zeme (zatiaľ nie v pravom slova zmysle) sa začal teda realizovať 

objavom fotoaparátu, fotografie a zachovania obrazu v roku 1839, o ktorý sa zaslúžili najmä 

Louis Jacques Mande Daguerre, Joseph Nicéphore Niépce, William Henry Fox Talbot a iní 

vynálezcovia. Prvé snímky zemského povrchu za účelom topografického mapovania sa 

uskutočnili v 50. rokoch 19. storočia. Najčastejšími nosičmi aparátov boli vtáky (najmä poštové 

holuby) alebo lietajúce zariadenia (ako napr. balóny, vzducholode, klzáky, šarkany a pod.), 

stacionárne, umelé zariadenia (rebríky, žeriavy alebo vysoké budovy) alebo prirodzené terénne 

vyvýšeniny (ako napr. pohoria). Prvé pokusy o zhotovenie leteckého záberu boli 
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pravdepodobne vykonané Gasparom Felixom Tournachonom prezývaným Nadar. Snímky na 

údolie rieky Bièvre pri Paríži, ktoré mal tento Francúz zhotoviť z teplovzdušného balóna vo 

výške 80 metrov nad povrchom, sa však do súčasnosti nezachovali. Za prvú zachovanú leteckú 

snímku tak možno považovať záber na Boston, ktorý vyhotovil James Wallace Black v roku 

1860 z teplovzdušného balóna vo výške 1200 stôp (366 m) nad zemským povrchom. Túto 

snímku pomenoval „Boston, ako ho vidia orly a divé husi“. Na konci 19. storočia, v roku 1895, 

Édouard-Gaston Deville zverejnil publikáciu o metódach fotografického prieskumu (Mattison, 

2008). Balóny sa taktiež využívali počas vojny sever proti juhu (americkej občianskej vojny) 

na zaznamenanie pozícií Konfederačných vojsk (Emery a Camps, 2017). Išlo tak o skutočne 

prvé praktické využitie fotografického mapovania, ktoré malo za dôsledok získanie výhody 

voči nepriateľovi na bojisku, čo poháňalo ďalší vývoj v tejto oblasti.  

Skutočne aplikovaná letecká fotografia pre potreby prieskumu sa začala využívať v 19. 

storočí. Na jednej strane k tomu prispel v roku 1871 Richard Leach Maddox vynálezom 

želatínových suchých filmov, pomocou ktorých sa výrazne zredukovala veľkosť dobových 

aparátov, čo umožnilo lepšiu manipuláciu na nosičoch (v tej dobe najmä balóny), na druhej 

strane taktiež najmä objavy Georga Eastmena, Juliusa Neubronnera a bratov Orvilla a Wilbura 

Wrightovcov. v roku 1880 si George Eastman patentoval prístroj na rýchlu výrobu veľkého 

množstva „suchých“ fotografických plátov (sklenené pláty potiahnuté želatínovou emulziou), 

neskôr bolo sklo nahradené flexibilným celluloidovým filmom (1887), čo malo za následok 

zjednodušenie procesov spracovania fotografie. Eastman založil v roku 1888 svetoznámu 

spoločnosť a značku Kodak, ktorá s prvým dostupným modelom fotoaparátu Brownie (1900) 

dobyla trh (Newhall, 1982). Spoločnosť Eastman Kodak fungovala až do roku 2012, kedy 

ohlásila bankrot. v roku 1903 prišiel s nápadom „leteckého“ fotografovania Julius Neubronner, 

nemecký lekárnik. Podľa legendy za nápadom skonštruovať malý fotoaparát upevniteľný na 

telo holuba stálo zablúdenie a omeškanie (kvôli nepriazni počasia) jedného z jeho poštových 

holubov, ktoré lekárnikovi prinášali recepty a odnášali lieky do sanatória vo Falkensteine. Preto 

Neubronnerovi v hlave skrsol nápad vybaviť operenca zariadením, ktoré by monitorovalo jeho 

pohyb. Skonštruoval malé fotoaparáty s hliníkovým telami, ktoré bolo možné upevniť na hruď 

holubom, ktoré boli postupne vycvičené na danú záťaž. Aparát obsahoval pneumatický 

mechanizmus, ktorý zhotovoval snímky v 30-sekúndových intervaloch. Neubronner sa snažil 

svoj nápad patentovať už v roku 1907, avšak na patentovom úrade pochodil až v decembri 1908 

(Feldhaus, 1910). Metóda využívajúca holubov pre prieskum terénu sa využívala počas prvej 

svetovej vojny. Jej nevýhodou bolo, že dochádzalo k odstrelu holubov za nepriateľskou líniou 

a následne vtáky konzumovali vyhladovaní vojaci (Graham, 1999; Hais et al., 2006). Komerčné 
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letecké snímkovanie bolo využité aj ako atrakcia počas svetovej výstavy v nemeckých 

Drážďanoch v roku 1909, kde holuby vyhotovovali záber trhov spolu s návštevníkmi a tieto 

snímky boli neskôr predávané v stánku ako pamiatky. Prelomovým objavom nielen 

v diaľkovom prieskume, ale i v mnohých iných sférach, bolo zostrojenie lietadla bratmi 

Wrightovcami. Prvý let uskutočnili taktiež v roku 1903. v roku 1909 Wilbur Wright vyhotovil 

prvý letecký záber zo svojho lietadla. Krátko na to sa o snímkovanie z lietajúceho stroja začala 

zaoberať armáda Spojených štátov. Na konci prvej svetovej vojny americký vynálezca 

a podnikateľ Sherman Fairchild začal s vývojom snímkovacieho systému, ktorý v roku 1921 

dokončil a demonštroval jeho funkčnosť a využiteľnosť v kartografii zmapovaním Manhattanu. 

Po prvej svetovej vojne prenikali pionierske metódy snímkovania Zeme do mnohých oblastí 

ako napr. geológia, lesníctvo a poľnohospodárstvo. 

Na konci 19. storočia experimentoval Gabriel Lippmann s tzv. mnohozväzkovou 

interferenciou – lom svetla v závislosti od uhla a vzdialenosti pohľadu. Lippmann pre tvorbu 

farebnej fotografie použil zaužívanú, ale výrazne hrubšiu želatínovú vrstvu umiestnenú na skle 

(na báze bromidu strieborného) s využitím ortuti ako podkladu. Pri Lippmannovom princípe 

dopadalo svetlo odzadu cez sklo na fotografickú platňu, pričom za emulziou bola ortuť. Aparát 

bol skonštruovaný s komorou, ktorá obsahovala fotografickú platňu v zadnej časti a za sklom 

mala umiestnený vodotesný priestor, do ktorého sa pred fotografovaním naliala ortuť. Svetelná 

vlna, ktorá dopadala cez emulziu kolmo na povrch ortuti, sa následne interferovala 

s dopadajúcou vlnou, pričom sa následne vytvorila stojatá vlna. Doba expozície bola veľmi 

dlhá, avšak farebný obraz sa podarilo ustáliť (Bjelkhagen a Green, 2009; Berezina, 2012). 

Lippmann získal za tento objav v roku 1908 Nobelovú cenu za fyziku a aj napriek tomu, že sa 

jeho metóda neujala v masovom meradle, predstavuje jeden z míľnikov fotografie. 

Začiatkom 20. storočia sa začínajú objavovať prvé teoretické úvahy o dobývaní vesmíru 

raketovým pohonom, napr. publikácia Dobývanie vesmíru s využitím prúdového pohonu od 

autora Konstantina Tsiolkovského, v ktorej bola vypočítaná rýchlosť potrebná na minimálnom 

orbite Zeme (8 km.s-1) a taktiež navrhnutý tekutý vodík a kyslík ako palivo. Teoretické práce 

publikoval aj Herman Potočnik, ktorý nadviazal na Tsiokovského publikácie. Zaoberal sa 

mierovým využitím kozmu, pričom sa zameral na geostacionárne satelity a komunikáciu medzi 

nimi rádiovým spojením. s návrhom na telekomunikačné využitie orbity prišiel Arthur C. 

Clarke až v roku 1945. 

Naozajstný rozmach snímkovania nastal ku koncu obdobia druhej svetovej vojny, a to 

najmä vďaka rozvoju raketovej techniky, tzn. prvé pokusy letov do kozmu ako spôsob na 

vylepšenie nosičov snímkovacích zariadení, ale aj vynájdeniu radarov, slúžiacich na získavanie 
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údajov na diaľku, ktoré využívali nové oblasti elektromagnetického spektra, a to mikrovlny. 

Množstvo zariadení slúžiacich v súčasnosti na snímkovanie Zeme má pôvod práve v časoch 

druhej svetovej vojny a neskôr boli zdokonaľované v súvislosti s geopolitickým tlakom na 

oboch stranách polarizovaného sveta studenej vojny. Pre vojenské a špionážne účely na 

frontoch druhej svetovej vojny sa využívali farebné infračervené fotografie (tzv. camouflage 

detection film). Neskôr v 50. rokoch boli takéto snímky využívané na mapovanie vegetácie. 

v roku 1934 Wernher von Braun opísal vo svojej dizertačnej práci princíp rakety založenej na 

tekutom palive a následne ešte v ten istý rok odpálil dva prototypy, ktoré dosiahli letovú hladinu 

2,2, resp. 3,5 km. o tri roky neskôr špecifikoval vlastnosti rakety V-2 poháňanej etanolovým 

palivom s okysličovaním. Raketa mala nosnosť 12 800 kg a dolet 300 km. Zaujímavosťou je, 

že spaľovacie komory sa vyrábali v Dubnici nad Váhom, ktorej priemyselná časť bola v roku 

1944 bombardovaná americkým letectvom (Tvaroška, 2001). v ostrom boji boli nasadené 

spoločne s raketami V-1 pri útokoch na Veľkú Britániu (najmä Londýn), belgické Antverpy 

a francúzsky Lille a Paríž. Celkovo si raketové útoky vyžiadali takmer 4 500 mŕtvych a 11 000 

zranených (Evans, 2018). Po konci druhej svetovej vojny emigroval vynálezca von Braun 

a časť inžinierskeho tímu do USA, aby pokračovali vo vývoji raketových technológií. v rokoch 

1946 – 1950 boli v Novom Mexiku uskutočnené prvé pokusy s pôvodnými nemeckými 

(nacistickými) raketami V-2 a od tej doby začal masívny rozvoj dobývania kozmu, čo umožnilo 

vynášanie fotogrametrických technológií na obežnú dráhu Zeme. v roku 1957 sa na obežnú 

dráhu dostal prvý umelý satelit sovietsky Sputnik-I, ktorého vypustenie odštartovalo preteky 

o dobýjanie kozmu medzi USA a ZSSR. Tento guľatý satelit vážil 83 kg a obiehal po eliptickej 

dráhe okolo Zeme približne 98 minút. v 50. rokoch 20. storočia bol prvýkrát použitý termín 

diaľkový prieskum Zeme (remote sensing) americkou zemepiskyňou Úradu pre námorný 

výskum Evelyn Pruittovou. Pred týmto obdobím sa vo všeobecnosti používal pojem letecké 

snímkovanie. Neskôr predstavovali farebné infračervené snímky významný pokrok v oblasti 

monitorovania zdravotného stavu vegetácie. Ako prvé významné civilné využitie diaľkového 

prieskumu Zeme možno považovať prácu Roberta Colwella z roku 1956, v ktorej sa využíval 

farebný infračervený film pre identifikáciu škôd na obilninách. Prvá snímka Zeme 

z kozmického priestoru (z výšky 27 200 m nad Tichým oceánom) bola vytvorená v roku 1959 

družicou Explorer 6 (Khorram, 2012). Prvým sofistikovaným satelitom, ktorý bol schopný 

vyhotovovať zábery Zeme vo vysokom rozlíšení bol Discoverer programu CORONA 

amerického ministerstva obrany. Slúžil najmä na špionážne účely a prvým záberom, ktorý 

zhotovil (v auguste 1960) bola sovietska letecká základňa na Sibíri. Pre svoju činnosť využíval 

na filme založenú fotogrametrickú technológiu. Tieto filmy boli vypustené na orbitu v tzv. 
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návratovej kapsule, kde boli zachytené špeciálnym lietadlom alebo pristáli do oceánu. Za 

desaťročie zmapovali satelity prakticky celé územie USA. Program fungoval do roku 1972 

a k jeho koncu sa začalo experimentovať s farebnými snímkami. 

V období rokov 1960 – 2010 nastali v oblasti diaľkového prieskumu Zeme významné 

zmeny. Pozadím mnohých zmien boli 60. a 70. roky. Moderné metódy a technológie snímania 

zemského povrchu začali prevyšovať tradičné čierno-biele letecké snímky. v 60. a 70. rokoch 

primárnym nástrojom diaľkového snímania už neboli lietadlá, ale satelity. Boli oveľa 

účinnejšie, pretože dokázali zosnímať niekoľkonásobne väčšie plochy ako lietadlá. Výhodou 

satelitov bolo pravidelné monitorovanie územia (Baumann, 2009). Za prelom v snímkovaní 

Zeme možno považovať vývoj satelitov so stabilizáciou rotácie so senzormi orientovanými 

smerom k Zemi. Prvý TIROS (Television and Infrared Observation Satellite) bol vypustený na 

obežnú dráhu v apríli 1960. Technologické zariadenia satelitov boli napájané prostredníctvom 

solárnych panelov. Primárnym snímačom bola širokouhlá televízna kamera, ktorá 

zhromažďovala snímky Zeme na orbite vo výške približne 750 km. v rámci TIROS sa využíval 

taktiež infračervený systém (IR), ktorý slúžil na zber niektorých obmedzených meraní 

vykonávaných prostredníctvom televíznej kamery s úzkym uhlom, ktorá zhromažďovala 

žiarenie vo viditeľných vlnových dĺžkach. Tieto satelity obsahovali analógové komunikačné 

prostriedky pre spojenie so Zemou. Na uloženie záberov na palube satelitu sa využíval 

magnetofón a následne boli údaje zasielané prostredníctvom rádiového spojenia (ak bol satelit 

v dostupnej komunikačnej vzdialenosti). Satelity TIROS boli využívané prevažne na 

snímkovanie atmosférických procesov (meteorologické účely). v 60. a začiatkom 70. rokov 20. 

storočia teda USA a Sovietsky zväz uviedli na svetlo sveta sortiment prieskumných, 

meteorologických a komunikačných satelitných prostriedkov. Počas týchto rokov nasnímali 

mnoho záberov Zeme aj posádky NASA Mercury, Gemini a Apollo, pričom záber vyhotovený 

astronautmi z misie Apollo 17 v roku 1972 sa považuje za najreprodukovanejší obraz Zeme 

v histórii. Prvé družicové snímky mali nízke priestorové rozlíšenie a nízka bola rovnako aj 

frekvencia snímkovania jednotlivých lokalít. Uskutočňovali sa na úrovni kontinentov v mierke 

1 : 1 000 000, následne na regionálnej úrovni v mierke 1 : 100 000 až 1 : 25 000 (Zlocha, 

Gregor, 2009). Neskôr sa začali snímky vytvárať v digitálnom formáte, ktorý v tej dobe 

vyhovoval viac, ako analógový, keďže umožnil zobrazovať a analyzovať snímky pomocou 

počítačov. v počítačových technológiách bol zaznamenaný tiež významný pokrok. Menili sa 

z veľkých halových počítačov na malé mikropočítače poskytujúce informácie v grafickej 

forme, nielen vo forme číselných výstupov. Satelity boli dostupné, a preto nahrávali povrch 

Zeme súčasne v rôznych škálach elektromagnetického spektra. Táto technológia dokonca 

DOI: https://doi.org/10.151414/2020.9788055222660

https://doi.org/10.151414/2020.9788055222660


12 

umožnila vidieť objekty vyskytujúce sa na zemskom povrchu, ktoré pri pohľade na bežnú 

leteckú snímku nie je možné odhaliť (Baumann, 2009). Na jeseň roku 1978 prišla Národná 

oceánografická a atmosférická administrácia (NOAA) so satelitmi typu TIROS-N, ktoré boli 

prvými digitálnymi systémami na orbite. v júli 1972 vyslala NASA satelit ERTS-A (Earth 

Resources Technology Satellite-Mission A), čo predstavovalo míľnik pre diaľkový prieskum, 

v súvislosti s potrebami monitorovania environmentálnych podmienok Zeme. Krátko po 

vyslaní družice bol názov zmenený na ERTS-1. v roku 1975 bol na obežnú dráhu vyslaný 

ERTS-2 a o tri roky neskôr ERTS-3. v neskoršej fáze bol názov programu zmenený na Landsat 

(1,2,3...). Program Landsat slúžil ako primárny zdroj snímkovania z vesmíru až do roku 1980 

a do súčasnosti predstavujú výstupy z tohto programu najväčšiu kolekciu snímok so stredným 

rozlíšením, ktoré boli vyhotovené z orbity. Tieto snímky slúžia ako unikátny zdroj informácií 

pre poľnohospodárstvo, geológiu, regionálne plánovanie, lesníctvo, mapové služby, mapovanie 

globálnych zmien využívania povrchov a pre vzdelávanie už viac ako 40 rokov. v súčasnosti je 

v prevádzke Landsat 7 (1999) a Landsat 8 (2013). v septembri 2021 uskutoční NASA 

vypustenie satelitu Landsat 9. v 2. dekáde 21. storočia začal taktiež vývoj nových typov 

geostacionárnych meteorologických družíc (napr. GOES-R), ktoré počítajú so zlepšením 

rozlíšenia z 1 na 0,5 km a tepelnými IR pásmami pre zlepšenie rozlíšenie zo 4 na 2 km. 

Od začiatku nového milénia sa uskutočňuje precízne mapovanie, a to v mierkach 1 : 25 

000 až 1 : 5 000. Takéto snímky sa využívajú napríklad pre potreby monitorovania 

poľnohospodárskej pôdy, sledovania stavu lesných ekosystémov, tvorbu 3D modelov miest, 

mapovanie infraštruktúry, mapovanie erózie pôdy a tvorbu digitálneho modelu reliéfu (Zlocha, 

Gregor, 2009). 

V priebehu konca 2. dekády 21. storočia sa postupne dostáva do popredia umelá 

inteligencia (AI). Príkladom využitia umelej inteligencie sú experimentálne Azure Maps od 

Windowsu, ale aj mnohé ďalšie, pre bežného človeka prevažne navigačné aplikácie pre tzv. 

inteligentné zariadenia poskytujúce napr. reálne aktuálne informácie o stave dopravy. 

Microsoft Azure napr. poskytuje tvorcom rôznych aplikácií pracovať s polohou. Poskytuje 

bezproblémové prostredie založené na geopriestorových dátach (Microsoft, 2019). Príkladom 

využitia je v súčasnosti napr. reálne vyobrazenie krajiny v režime 3D s pokročilými detailmi 

(3D modely stromov, budov a iných stacionárnych objektov v krajine) na základe 

geopriestorových údajov v Azure prostredníctvom cloudového (online) úložiska na externých 

serveroch (vykresľovanie objektov je umožnené vďaka petabajtom dát uložených na cloude) 

s využitím umelej inteligencie (Copeland et al., 2015). v súčasnosti je AI experimentálne 

využívaná napr. na automatické spracovanie snímok produkčných lesov po ťažbe (Windrim et 
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al., 2019) so schopnosťou automatického učenia sa aplikácie na základe priebežných snímok 

v dlhšom časovom horizonte. Ďalším príkladom experimentálneho využitia sú výzvy spojené 

s precíznym poľnohospodárstvom a identifikáciou stavu porastu a pôdy v rámci diaľkového 

prieskumu Zeme (Dyson et al., 2019). v budúcnosti sa očakáva ďalší rozvoj AI technológií 

aplikovaných do DPZ v rôznych oblastiach.  

Vývoj DPZ bol počas rokov ovplyvňovaný viacerými faktormi, z ktorých za 

najvýznamnejšie môžeme považovať potrebu lepších a kvalitnejších informácií o stave 

zemského povrchu a prvkov, národnú bezpečnosť, komerčné príležitosti, priestor pre 

medzinárodnú spoluprácu a medzinárodné právo. z pohľadu získavania lepších informácií ide 

najmä o požiadavky spoločnosti na kvalitné a presné informácie o rozšírení planetárnych 

zdrojov a umiestnení jednotlivých prvkov systému umožňujúcich na jednej strane ich 

využívanie, na strane druhej orientovanie sa v ich aktuálnom stave (napr. ochrana prírody 

a krehkých ekosystémov) a vzájomnom vplyve ľudskej činnosti a jednotlivých prvkov. 

z pohľadu dobývania vesmíru, prakticky každá spoločnosť zaoberajúca sa v druhej dekáde 21. 

storočia prieskumom Zeme má možnosť vyslať vlastný satelit (napr. typu CubeSat) na orbitu – 

a priniesť tak konečnému spotrebiteľovi požadované informácie. Jedným z prístupov 

v získavaní informácií je do budúcnosti aj využívanie satelitných konštelácií, najmä pre javy, 

ktoré sú v čase veľmi dynamické. v súčasnosti sa tomuto prístupu venujú najmä súkromné 

spoločnosti (napr. konštelácie Flock, RapidEye a Skysat).  

 

II. Systémy a prístroje diaľkového prieskumu Zeme 

V rámci diaľkového prieskumu Zeme sa využívajú systémy, ktoré pozostávajú 

z jednotlivých senzorov a tie sú ich absolútne kľúčovým komponentom. Primárne sú rozdelené 

na základe ich spektrálnej senzitivity, ale v zásade je možné definovať dva základné druhy 

snímačov, ktoré uskutočňujú diaľkový prieskum, a to pasívne a aktívne. 

 

II.1 Pasívne systémy 
Pasívne snímače detegujú prirodzené žiarenie, ktoré vyžaruje sledovaný objekt alebo 

žiarenie, ktoré je týmto objektom odrážané. Najbežnejším zdrojom žiarenia snímaného 

pasívnymi systémami je Slnko, resp. slnečné žiarenie – ide teda o snímkovanie vo viditeľnom 

spektre (najstaršia metóda). Tieto systémy majú k dispozícii dostatočne intenzívne ožiarené 

objekty či plochy. Príjem odrazenej energie možno považovať za dostatočný. Optická oblasť 

zahŕňa predovšetkým viditeľné žiarenie a infračervené žiarenie. z hľadiska druhu žiarenia, 
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ktoré prijímajú delíme pasívne systémy na priame a nepriame. Zariadenia priamych systémov 

snímania Zeme využívajú ako hlavný zdroj informácií priame slnečné žiarenie odrazené od 

zemského povrchu (napr. letecká fotografia). Zariadenia s nepriamymi systémami využívajú 

ako hlavný zdroj informácie žiarenie, ktoré vyžarujú objekty nachádzajúce sa na zemskom 

povrchu, prípadne v atmosfére. Na tento účel sa najčastejšie využíva termografická 

technológia, ktorá umožňuje bezkontaktne zistiť povrchovú teplotu objektov. Pasívne systémy 

sú jedny z najčastejšie využívaných nástrojov diaľkového prieskumu Zeme (Hais et al., 2006). 

Medzi prístroje s pasívnym systémom prieskumu, ktoré využíva aj NASA (2019b), možno 

zaradiť nasledovné: 

• Akcelerometer (Accelerometer) je prístroj, ktorý meria zrýchlenie (zmenu rýchlosti 

za jednotku času). v súčasnosti poznáme dva hlavné typy akcelerometrov. Prvý typ 

sa používa na meranie translačnej akcelerácie, teda meranie zmeny v lineárnom 

pohybe v jednom alebo viacerých rozmeroch. Druhý typ meria tzv. uhlovú 

akceleráciu objektov, teda zmeny v rýchlosti rotácie za jednotku času. 

• Rádiometer (Radiometer) je prístroj, ktorý kvantitatívne meria intenzitu 

elektromagnetického žiarenia v určitej škále vlnových dĺžok zo spektra. Zvyčajne je 

rádiometer špecifikovaný na základe časti spektra, ktorú pokrýva, napr. viditeľný, 

infračervený alebo mikrovlnný. 

• Obrazový rádiometer (Imaging radiometer) je prístroj, ktorý poskytuje dvojrozmerné 

zoradenie pixelov tvoriacich výslednú snímku. Skenovanie môže byť vykonávané 

mechanicky alebo elektronicky s využitím skupiny detektorov. Priechodové 

mechanické skenery skenujú v smere letu pomocou rotujúceho zrkadla (napríklad 

AVHRR). Samostatné elektronické skenery skenujú s lineárnym radom zariadení 

(CCD) usporiadaných kolmo na smer letu bez použitia mechanického rotačného 

zariadenia (napr. High Resolution Visible of SPOT a Advanced Land Imager EO-1). 

• Spektrometer (Spectrometer) je zariadenie navrhnuté za účelom odhalenia, zmerania 

a tvorby analýzy spektrálneho obsahu dopadajúceho elektromagnetického žiarenia. 

Konvenčné obrazové spektrometre využívajú mriežky a hranoly k rozptýleniu 

žiarenia pre spektrálne rozlíšenie. 

• Spektrorádiometer (Spectroradiometer) je zariadenie, ktoré meria intenzitu žiarenia 

vo viacerých pásmach vlnových dĺžok (tzn. multispektrálne). Mnohokrát sú pásma 

vo vysokom spektrálnom rozlíšení, aby boli rozpoznateľné špecifické geofyzikálne 

parametre pre diaľkový prieskum Zeme. 
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• Hyperspektrálny rádiometer (Hyperspectral radiometer) je pokročilý 

multispektrálny senzor, ktorý odhaľuje stovky veľmi úzkych spektrálnych pásiem vo 

viditeľnej, blízkej infračervenej a strednej infračervenej časti elektromagnetického 

spektra. Tento senzor má veľmi vysoké spektrálne rozlíšenie, ktoré napomáha 

k presnejšiemu odlíšeniu medzi rôznymi objektmi (resp. cieľmi) na základe ich 

spektrálnej odrazivosti v každom úzkom pásme. Jeho výhodou oproti iným 

zariadeniam je to, že umožňuje analyzovať široké spektrum svetla namiesto toho, 

aby každému pixelu priradil iba základné farby (červená, zelená, modrá). Svetlo 

dopadajúce na každý pixel je rozdelené do mnohých spektrálnych pásiem, aby 

poskytlo viac informácií o tom, čo je na snímke. 

• Sonar (Sounder) je nástroj, ktorý meria vertikálne rozdelenie atmosférických 

parametrov, ako je teplota, tlak a zloženie podľa multispektrálnych informácií. 

 

II.2 Aktívne systémy 
Výhodou aktívnych systémov oproti pasívnym je, že nepracujú s prirodzeným zdrojom 

žiarenia, ale vysielajú vlastné (umelé) žiarenie, ktoré je opätovne zachytávané po odraze od 

objektu, resp. plochy a následne transformované na informácie. z toho vyplýva, že snímkovacia 

schopnosť je menej ovplyvňovaná podmienkami prostredia. Aktívne systémy pracujú v oblasti 

rádiového a mikrovlnného žiarenia (Spiliotopoulos, 2015). Radarové systémy sú tu už roky, no 

v posledných rokoch sa do popredia dostávajú lidarové technológie (Toth et al., 2016). Medzi 

zariadenia využívajúce vlastný zdroj žiarenia možno zaradiť nasledovné (NASA, 2019b; Fan 

et al., 2020): 

• Radar (Radio Detection and Ranging) je zariadenie poskytujúce vlastný zdroj 

elektromagnetickej energie. Radarový systém zvyčajne pracuje vo 

vysokofrekvenčnej (UHF) alebo mikrovlnnej časti vysokofrekvenčného (RF) spektra 

a používa sa na zisťovanie polohy a/alebo pohybu objektov. Radar dokáže sledovať 

búrkové systémy (prieskum oblačnosti), pretože zrážky odrážajú elektromagnetické 

polia na určitých frekvenciách. Aktívny radar, aplikovaný či už na lietadle alebo na 

satelite, emituje mikrovlnné žiarenie v sériách impulzov z antény. Keď 

elektromagnetické žiarenie dosiahne cieľ (plochu, objekt alebo jav), časť z neho sa 

odrazí späť k senzoru. Spätne odrazené mikrovlnné žiarenie je odhalené, zmerané 

a zaznamenané v čase. Čas nevyhnutý na to, aby sa žiarenie dostalo k cieľu 

a odrazilo sa späť k senzoru determinuje vzdialenosť k cieľu. Ako sa systém 
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postupne presúva a zaznamenáva rozsah a celkové množstvo energie odrazenej od 

všetkých cieľov, vytvára sa dvojrozmerná snímka zemského povrchu.  

• SAR (Side-looking radar) je druh radaru, ktorý využíva relatívny pohyb medzi 

vysielačom a zemským povrchom na kombinovanie signálov prijatých radarom 

počas letu pre získavanie snímok vo vysokom rozlíšení. Najčastejšie je tento typ 

radaru využívaný na odhad výšky vegetačného pokryvu a štruktúru vegetácie. 

• InSAR (Interferometric synthetic-aperture radar) je radarová technika, ktorá 

porovnáva dve alebo viac amplitúd a fáz snímok nad rovnakým geografickým 

regiónom, získaných počas rozdielnych preletov SAR ponad určité územie. 

• Prístroj na meranie rozsahu (Ranging instrument) je zariadenie, ktoré meria 

vzdialenosť medzi prístrojom a cieľom. Radary a altimetre pracujú na základe 

určenia času transmitovaného impulzu (mikrovlnného alebo svetelného) odrazeného 

od cieľa a navráteného späť k prístroju. Ďalší typ techniky využíva zhodné prístroje 

na dvojici nosičov napr. satelit alebo lietadlo. Signály sú následne prenášané 

z jedného prístroja na druhý, pričom vzdialenosť medzi týmito dvomi prístrojmi sa 

určuje z časového rozdielu medzi prijatým signálom a vysielaným (referenčným) 

signálom. 

• Skaterometer (Scatterometer) je vysokofrekvenčný mikrovlnný radar navrhnutý 

výhradne na meranie lúča svetla alebo radarových vĺn rozptýlených difúziou 

v médiu, ako je napríklad vzduch. Meranie spätne odrazeného žiarenia v mikrovlnnej 

spektrálnej oblasti nad hladinou oceánu umožňuje napr. odvodenie máp rýchlosti 

a smeru vetra. 

• Lidar (Light Detection and Ranging) je zariadenie, ktoré využíva laserový (Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation) radar na vysielanie svetelných 

impulzov a prijímač s citlivým detektorom na meranie odrazeného svetla. 

Vzdialenosť od objektov je určená na základe zaznamenávania času medzi 

vysielanými a spätne odrazenými impulzmi a využívaním rýchlosti svetla k výpočtu 

prekonanej vzdialenosti. Prvé lidar systémy boli dostupné na lietadlových nosičoch. 

v súčasnosti sú dostupné aj v rámci nosičov vo vesmíre, ale aj na pozemných 

nosičoch.  

• Laserový altimeter, resp. výškomer (Laser altimeter) je prístroj využívajúci lidar 

technológiu na meranie výšky nosiča od zemského povrchu. Na základe poznania 
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výšky je následne možné určiť topografiu povrchu. Typickým príkladom je GLAS 

systém alebo ICESat. 

• Sonar (Sounder) je prístroj na meranie vertikálneho členenia zrážok a iných 

atmosférických charakteristík, ako je napr. teplota, vlhkosť vzduchu a zloženie 

oblakov. 

 

III. Využitie diaľkového prieskumu Zeme 

III.1 Meteorológia  
S rozvojom technologických inovácií sa začali otvárať možnosti využitia satelitných 

zariadení na zemskej orbite. Projekt TIROS umožnil realizáciu prvotných štúdií, ktorým sa 

venovala vtedajšia americká vedecko-akademická sféra. Vypustením prvého satelitu 

zameraného na meteorologické účely TIROS-1 v apríli roku 1960 znamenalo novú kapitolu 

využívania satelitných systémov v meteorológii. Tento satelit rozšíril možnosti sledovania 

meteorologických prvkov aj v odľahlých a riedko osídlených regiónoch na Zemi (Lapin, 2009).  

Slovenský hydrometeorologický ústav začal prijímať a využívať satelitné snímky 

z meteorologických družíc v prvej polovici 70. rokov 20. storočia. v tomto období boli hlavným 

zdrojom analógových údajov americké družice ESSA, NOAA a ruské družice METEOR. Rok 

1983 bol pre SHMÚ prelomový, pretože inštalácia digitálneho systému WIRPS (Weather 

Imaging Receiving and Processing System) zaviedla technológiu prijímania a spracovania 

meteorologických snímok vo vysokom rozlíšení. Táto technologická inovácia umožnila 

slovenským meteorológom prijímať animácie, a tak uľahčila sledovanie vývoja oblačnosti 

v čase. Začiatok 90. rokov 20. storočia znamenal pre SHMÚ ďalší technologický pokrok, ktorý 

umožnil spracovanie snímok z družice METEOSAT v plnom priestorovom a časovom 

rozlíšení. v roku 1992 bola podpísaná prvá dohoda o spolupráci organizácie EUMETSAT 

(Európska organizácia pre využívanie meteorologických družíc) s českým a slovenským 

hydrometeorologickým ústavom. v roku 1998 bol pôvodný systém WIRPS modernizovaný. 

o rok neskôr začalo Slovensko aktívne spolupracovať s organizáciou EUMETSAT pri zbere 

a vyhodnocovaní údajov. v januári 2006 sa Slovensko stalo právoplatným členom 

EUMETSAT-u, čo umožňuje zapájať sa do všetkých aktivít tejto organizácie (Jurašek et al., 

2009).  

Súčasné meteorologické satelity, na základe pokrokov v priestorovom rozlíšení, 

multispektrálnom pokrytí viditeľného, infračerveného a mikrovlnného žiarenia, predstavujú 

nevyhnutný nástroj pre monitoring počasia a dynamické modelovanie na regionálnej aj 
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globálnej úrovni. Tieto satelitné údaje našli svoje hlavné uplatnenie pri spracovaní 

synoptických predpovedí počasia. Dynamický charakter počasia zachytený pomocou 

satelitných pozorovaní v časových radoch vedie k lepšiemu porozumeniu procesov vzniku, 

vývoja a rozpadu synoptických objektov (cyklóny, anticyklóny, atmosférické fronty, 

vzduchové hmoty) (Kalsi, 2004; Ruda, 2015).  

Najrozšírenejším skleníkovým plynom v atmosfére je vodná para, ktorá dokáže 

ovplyvňovať radiačnú bilanciu Zeme, prenos energie, tvorbu oblakov a distribúciu zrážok. 

Vzhľadom na jej kľúčovú úlohu pri ovplyvňovaní zemskej klímy a vývoja počasia, je 

nevyhnutné sledovať jej vývoj v čase za účelom spracovania predpovedí počasia (Braun, 2004). 

Kämpfer et al. (2003) tvrdia, že pre štúdium procesov v atmosfére, ktoré súvisia s vodnou 

parou, je vhodný diaľkový prieskum Zeme založený na snímaní mikrovĺn, pretože umožňuje 

skúmanie atmosféry od troposféry až po mezopauzu. Bevis et al. (1992) prezentovali 

využívanie satelitov GPS (globálny navigačný systém) k diaľkovému snímaniu vodnej pary. 

GPS siete nám ponúkajú možnosť sledovať horizontálnu distribúciu vodnej pary, resp. 

vyzrážanej vody so širokým priestorovým pokrytím a v časovom rozlíšení každých 10 minút. 

Ďalším nástrojom diaľkového prieskumu Zeme, ktorý môže slúžiť na meranie vodnej pary je 

lidar. Niektoré lidary sú schopné súčasne merať vlhkosť a teplotu vzduchu (Simeonov et al., 

2006). Tieto merania môžu byť využívané pri predpovediach počasia, skúmaní tvorby búrok, 

hydrologického cyklu, zloženia atmosféry a globálnej zmeny klímy.  

Technológiu diaľkového prieskumu Zeme možno využiť aj na určenie teploty vzduchu, 

nakoľko predstavuje výhodu oproti klasickým pozemným meteorologickým staniciam. 

Pozemné stanice dokážu merať aj teplotu vzduchu, ale len na lokálnej úrovni. Satelitné údaje 

možno využiť pre určenie teploty vzduchu tam, kde nie je dostatočne hustá staničná sieť alebo 

nad súvislými rozsiahlymi a heterogénnymi plochami. Analýzou satelitných snímok možno 

určiť ďalšie charakteristiky spojené s teplotou vzduchu, napr. teplotu zemského povrchu, 

albedo alebo vegetačné indexy. Takto získané údaje sa následne porovnajú s pozemnými 

meraniami. Tento postup si vyžaduje spracovanie rôznych štatistických analýz, ako napr. 

korelácia alebo viacnásobná regresná analýza a na základe získaných výsledkov možno 

namodelovať hodnoty teploty vzduchu (Sun et al., 2005; Méndez Jocik, 2004; Cristóbal et al., 

2008; Widyasamratri et al., 2013). 

Techniky diaľkového prieskumu Zeme umožňujú určiť oblačnosť nielen na 

makrofyzikálnej úrovni, ale aj na mikrofyzikálnej úrovni (t. j. veľkosť a počet kvapiek alebo 

ľadových kryštálikov, ktorými sú oblaky tvorené). Satelitné snímanie je veľmi dôležité, pretože 

dokáže zabezpečiť globálne pokrytie (Stephens, Kummerow, 2007; Oreopoulos, 2015).  
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III.2 Poľnohospodárstvo  
Technologický pokrok na začiatku 80. rokov 20. storočia nám umožnil monitorovať 

zelené rastliny prostredníctvom vlastností spektrálnej odrazivosti v červenom a v blízkom 

infračervenom kanáli (vegetačné indexy). Množstvo satelitných senzorov pravidelne poskytuje 

údaje pokrývajúce širokú spektrálnu škálu (od viditeľného žiarenia po mikrovlny). Techniky 

diaľkového prieskumu Zeme v sektore poľnohospodárstva slúžia prevažne na mapovanie 

poľnohospodársky využívanej pôdy, jej rozlohy a monitorovanie úrod pestovaných plodín. 

Tento monitoring nám ďalej umožňuje vypracovať stratégiu pestovania jednotlivých plodín. 

Omkar et al. (2008) použili satelitné snímky s vysokým rozlíšením, aby určili typ pestovaných 

plodín a rozsah pestovania plodín v určitej oblasti. Tieto informácie možno využiť pri ďalšom 

postupe obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy. Nováková et al. (2009) predstavili postup 

analýzy produkčnej schopnosti poľnohospodárskej krajiny, založený jednak na analýze 

dynamiky zmeny podmienok prostredia, stavu vegetácie a jej vývoja a zároveň na analýze 

vývoja produkčnej schopnosti na základe odhadov priemerných úrod. Liknes et al. (2010) 

dokázali prostredníctvom satelitných snímok s vysokým rozlíšením zhodnotiť zastúpenie 

stromovej vegetácie (vetrolamov) v poľnohospodárskej krajine v Severnej a Južnej Dakote.  

Snímky s vysokým rozlíšením zároveň umožňujú zistiť úroveň vlhkosti pôdy 

a monitorovanie prírodných katastrof, ako sú napr. záplavy alebo sucho (Bailey, Boryan, 2010). 

Za týmto účelom použil vedecký tím Zribiho (2009) skaterometer na analýzu pôdnej vlahy na 

dvoch lokalitách západnej Afriky (Wagner, Scipal, 2000). Pozitívny technologický vývoj 

potvrdzujú aj Farahani a jeho kolegovia (2007), ktorí potvrdili tento progres v meraní 

a modelovaní pôdnej vlahy a vlhkosti rastlín s využitím snímok z DPZ pre mapovanie 

evapotranspirácie. Najčastejšie sa na určenie vlhkosti v pôde využívajú aktívne radary (Wagner 

et al., 2007).  

Diaľkový prieskum Zeme možno dokonca použiť aj pre potreby manažmentu vody 

v krajine, manažmentu dusíka a identifikáciu poškodenia plodín škodcami. Potenciál využitia 

techník DPZ v oblasti manažmentu vody  použili pri svojom výskume aj Romaguera et al. 

(2010), ktorí sa vo svojej práci zamerali najmä na skúmanie vodnej stopy. Vodná stopa 

poľnohospodárskych plodín predstavuje objem vody spotrebovaný na ich produkciu. Satelitné 

snímky pomohli odhaliť kľúčové premenné potrebné k posúdeniu vodnej stopy, a to 

evapotranspirácia, zrážky, zásoba vody, odtok a využívanie krajiny.  
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Satelitné údaje predstavujú významný potenciál pre sledovanie dynamiky vegetácie, 

kvôli ich synoptickému pokrytiu a veľkej frekvencii snímkovania. Toto umožňuje monitoring 

fenologických fáz rastlín v prírodných ekosystémoch, ako aj v poľnohospodársky využívanej 

krajine. Satelitné snímky nám umožňujú predvídať nepriaznivé klimatické situácie. Následné 

porovnanie súčasných snímok s historickým kontextom umožňuje lepšie pochopiť možné 

dopady zmeny klímy na poľnohospodársku produkciu (Atzberger, 2013).  

V podmienkach meniacej sa klímy možno očakávať zvýšenú variabilitu počasia, ktorá 

sa prejaví častejším výskytom extrémnych udalostí, ako sú obdobia extrémneho sucha, vlny 

horúčav a výdatné prívalové dažde spôsobujúce rozsiahle povodne (Sobocká, Takáč, 2014). 

v dôsledku týchto extrémnych výkyvov počasia sa zvýši variabilita úrod. Klesajúca dostupnosť 

vody pre plodiny a horúčavy sa vo zvýšenej miere stanú limitom produkčného potenciálu najmä 

v teplej a suchej Podunajskej nížine (Eitzinger et al., 2013).  

Výsledky simulácií scenárov všeobecnej cirkulácie atmosféry poukazujú na pokles 

zásoby vody v pôde, a to najmä v letných mesiacoch. Najkritickejší pokles zásob pôdnej vody 

možno očakávať na juhu Podunajskej nížiny, kde priemerná vlhkosť pôdy za letný polrok 

v horizonte roku 2075 klesne pod 50 % využiteľnej vodnej kapacity (VVK), pričom v letných 

mesiacoch bude dokonca pod úrovňou 30 % VVK. Rovnako aj na Záhorskej nížine sa bude 

VVK pohybovať pod úrovňou 50 %. Na severe Podunajskej nížiny, v Juhoslovenských 

kotlinách, na Východoslovenskej nížine a v Považskom podolí VVK klesne približne na 60 %, 

v Košickej kotline na 70 % a v Liptovskej kotline približne na 80 % v letnom polroku. 

Nepriaznivá vodná bilancia povedie k poklesu úrod kultúrnych plodín, ktoré sú pestované 

v tomto období. Priemerná ročná zásoba vody v pôde klesne v horizonte roku 2075 na juhu 

Podunajskej nížiny a na Záhorskej nížine pod 70 % VVK, v ostatných oblastiach sa bude 

pohybovať medzi 70 až 80 % VVK, v Liptovskej kotline sa udrží nad 80 % VVK (Takáč, 2003). 

Sucho v poľnohospodárskej výrobe ovplyvňuje citlivosť pestovaných plodín počas 

fenologického vývoja od klíčenia až po zrelosť. Nedostatok vlhkosti hornej vrstvy pôdy už 

počas sejby spomaľuje klíčenie, čím dochádza k zníženiu populácie rastlín na jeden hektár 

a k poklesu konečnej úrody. Nízka zásoba vody v pôdnom podloží počas sejby nemusí 

ovplyvniť konečnú úrodu, avšak vlhkosť podložia musí byť v priebehu vegetačného obdobia 

obnovená. Pre konečnú úrodu je nutné, aby zrážkové úhrny počas vývoja pestovaných plodín 

pokryli ich požiadavky na vodu (Wilhite, Glantz, 1985). 

Intenzita a dopady sucha na porasty kultúrnych plodín sú ovplyvňované biologickými 

(momentálny stav porastov, odolnosť jednotlivých odrôd voči suchu), technickými (spôsob 
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spracovania pôdy, využívané poľnohospodárske stroje) a ekonomickými (zavádzanie závlah) 

faktormi (CHMI, 2020). 

 

III.3 Lesné hospodárstvo  
Prvé využitie diaľkového prieskumu v lesnom hospodárstve sa uskutočnilo v 30. rokoch 

20. storočia, kedy lesník Seely použil letecké snímky na identifikáciu druhov drevín a výpočet 

objemu dreva v lesnom poraste (Remote sensing in forestry, 2020). Na vypracovanie 

lesníckych máp je potrebné, aby sa fotografie nasnímané diaľkovým prieskumom Zeme 

fotogrametricky spracovali. Mapovanie lesných porastov pomocou digitálnych 

fotogrametrických metód predstavuje v súčasnosti približne 90 % podiel (Kardoš, 2013).  

Na Slovensku sa satelitné snímky prvýkrát v lesníctve použili až koncom 90. rokov 20. 

stor., kedy sa stali prístupnými snímky s priestorovým rozlíšením pod 30 m (Landsat, SPOT, 

ASTER, Ikonos). Satelitné snímky pomáhajú pri klasifikácii zdravotného stavu lesa 

prostredníctvom identifikácie defoliácie lesných porastov, výskytu suchárov a veľmi silne 

poškodených stromov. v prípade defoliácie sa jedná o hodnotenie podľa hodnoty spektrálnej 

odrazivosti, keďže sú v úzkej korelácii. Za účelom zvýšenia kvality mapovania textúr a štruktúr 

lesov je potrebné realizovať výber a katalogizáciu reprezentatívnych textúr priaznivého stavu 

lesných spoločenstiev zo snímok. v tomto prípade je dôležité dbať najmä na horizontálnu 

štruktúru, textúru, mozaikovitosť a lesnatosť (Bucha et al., 2010; Bucha, 2009).  

Satelitné snímky okrem iného našli svoje využitie aj v oblasti inventarizácie 

a monitoringu. v oblasti manažmentu lesných spoločenstiev nám satelitné snímky pomáhajú pri 

tvorbe rekonštrukcií nepôvodných lesných spoločenstiev na základe stavu porastov a dynamiky 

ich zmien (Rozvoj metód GIS a diaľkového prieskumu Zeme pre potreby lesníctva, 2015). Tím 

pod vedením Sitka a Scheera (2009) navrhol systém hodnotenia ekologických funkcií lesa, a to 

najmä v oblasti protieróznej a protilavínovej, a drevoprodukčnej funkcie. Základom je zistenie 

aktuálneho stavu lesa a lesného prostredia a následné vyjadrenie v priestorovo distribuovanej 

forme. Tento spôsob umožňuje množstvo metód digitálneho spracovania obrazu s využitím 

materiálov DPZ. Systém hodnotenia tvoria štyri základné fázy, ktorými sú identifikácia, 

klasifikácia, hodnotenie a rajonizácia funkcií lesa.  

V dôsledku meniacich sa klimatických podmienok prostredia, hlavne v oblasti zmien 

v teplotnom režime a režime zrážok počas roka, dochádza k zmenám aj v lesných 

ekosystémoch, ktoré tvoria jednu z hlavných zložiek životného prostredia. Pri skúmaní vzťahov 

medzi trendmi fenologických prejavov vegetácie a vývojom klímy sa uplatňujú fenologické 
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pozorovania (Škvareninová et al., 2009). Pre hodnotenie fenologických pozorovaní lesných 

porastov sa využívajú vegetačné indexy, napr. normalizovaný diferenčný vegetačný index 

(NDVI) (Bucha, Koreň, 2009; Priwitzer et al., 2009; Lee et al., 2002; Wang et al., 2004, 

Meneses-Tovar, 2011; Brandýsová, Bucha, 2011) alebo index listovej plochy (LAI) (Pavledová 

et al., 2009; Heiskanen, 2006; Gong et al., 2003).  

 

III.4 Vodné hospodárstvo  
Manažment vodného hospodárstva je ďalším odvetvím, ktoré aktívne využíva 

technológiu diaľkového prieskumu zeme, a to najmä pri sledovaní pôdnej vlhkosti, 

atmosférických zrážok, evapotranspirácie, snehu a ľadu, podzemnej vody a povrchovej vody 

(Rango, Shalaby, 2009).  

Napriek tomu, že manažment vody v krajine, pôdna vlhkosť a evapotranspirácia boli 

spomenuté v podkapitole III.2 Poľnohospodárstvo, nevyhnutne patria aj do oblasti vodného 

hospodárstva. Vypustenie dvoch satelitov SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) a SMAP 

(Soil Moisture Active Passive) nám umožnilo intenzívne sledovať zmeny pôdnej vlhkosti 

(Wagner et al., 2009). Mattia et al. (2009) navrhli vo svojej práci zlúčenie získavania údajov 

prostredníctvom SAR (Synthetic Aperture Radar) s hydrologickým modelovaním. Vstupnými 

údajmi je vlhkosť pôdy získaná zo SAR v priestorovom rozlíšení napr. 25 km2. Následne sa 

aplikuje algoritmus, ktorý transformuje časové rady troch snímok do multitemporálnej mapy 

pôdnej vlhkosti vo vysokom priestorovom rozlíšení (< 100 m), a to pri zachovaní vysokej 

citlivosti k lokálnym zmenám v nerovnostiach povrchu.  

Diaľkový prieskum Zeme je obzvlášť dôležitý pre determinovanie zrážok nad 

rozsiahlymi oceánskymi oblasťami a odľahlými územiami, v ktorých nie sú založené žiadne 

zrážkomerné stanice. Mikrovlnné merania poskytujú pohľad hlboko do oblaku, kým 

infračervené merania nám umožňujú zachytiť len oblak zhora (Remote Sensing Systems, 2020). 

Radarové merania nám navyše ponúkajú možnosť posúdiť aj intenzitu zrážok (Bastiaanssen, 

1998).  

Snehová pokrývka môže byť mapovaná z väčšiny satelitov so senzormi citlivými na 

viditeľnú časť spektra, napr. NOAA satelity, Landsat, SPOT a GOES (Kite, Pietroniro, 2000). 

Hlavným kritériom rozhodujúcim o vhodnosti dát je dostupnosť satelitov, ktoré snímajú 

priestorové a časové rozlíšenie a spektrálne pásma. Nevyhnutným krokom je rozlíšenie 

stredného infračerveného pásma, ktoré nám umožňuje odlíšiť sneh od oblačnosti. Ďalšou 

možnosťou je využitie radarových dát, pri ktorých je výhodou, že oblačnosť a doba snímania 
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počas dňa sú nepodstatné, ale na druhej strane sú takto získané údaje náročnejšie na 

spracovanie. Dôvodom je, že radarová snímka sa meria len na jednej vlnovej dĺžke, takže pre 

mapovanie snehovej pokrývky je nutné použiť kombináciu niekoľkých snímok (Spazierová, 

Brodský, 2010). Samotné mapovanie snehovej pokrývky za účelom určenia jej rozlohy nie je 

postačujúce, pretože okrem toho je potrebné poznať obsah vody, teda vodnú hodnotu snehu 

(Špulák et al., 2012), resp. vodný ekvivalent snehovej pokrývky (Snow water equivalent). Na 

jeho určenie nie sú vhodné viditeľné a infračervené vlnové dĺžky, ale pasívne a aktívne 

mikrovlny (Kite, Pietroniro, 2000; Muskett, 2012; Muñoz et al., 2013). v polárnych oblastiach 

nám radary umožňujú aj sledovanie pohybu ľadových krýh (Lubin, Massom, 2007).  

Satelitné merania povrchovej odrazivosti a povrchovej teploty nám pomáhajú pri 

mapovaní podzemnej vody. Podzemná voda vo vrchnej vrstve pôdy ovplyvňuje distribúciu 

energetických tokov na zemskom povrchu. s klesajúcim obsahom podzemnej vody sa zvyšuje 

odrazivosť povrchu a mokrý povrch absorbuje viac krátkovlnného slnečného žiarenia. Vodná 

para ovplyvňuje rozptyl dopadajúceho slnečného žiarenia. Rozptýlené (difúzne) krátkovlnné 

žiarenie sa zvyšuje s optickou hĺbkou atmosféry. Takže odrazivosť povrchu významne závisí 

od uhla dopadu slnečného žiarenia a nielen od obsahu vody v pôde, ale aj od obsahu vody 

v atmosfére. Hĺbka hladiny podzemnej vody ovplyvňuje zvyšovanie, resp. znižovanie teploty 

povrchu (Bastiaanssen, Menenti, 1990).  

Monitoring kvality povrchovej vody nám umožňuje technika diaľkového prieskumu 

Zeme založené na meraní zmien v spektrálnej odrazivosti vôd. Následne sú aplikované 

empirické alebo analytické modely na určenie indikátorov kvality vody. Kvalita vody 

predstavuje súhrn fyzikálnych, chemických, termálnych a biologických vlastností, ktoré sú 

vyjadrené hodnotami príslušných ukazovateľov kvality vody. Spektrálna odrazivosť vody 

závisí od jej vlastností, ktoré sa dynamicky menia podľa prebiehajúcich procesov, ktoré 

vplývajú na jej zloženie. Hlavnými faktormi, ktoré vplývajú na kvalitu vody sú naplavované 

sedimenty, chemické látky (napr. pesticídy a kovy), rozpustná organická hmota (zlúčeniny 

uhlíka, dusíka, fosforu a síry), riasy, cievnaté rastliny, patogény, tepelné úniky a oleje. Väčšina 

chemických látok a patogénov neovplyvňuje priamo zmenu energetického spektra alebo 

tepelných vlastností povrchových vôd. Môžu byť len nepriamo odvodené od nameraných 

hodnôt ostatných ukazovateľov kvality vody, na ktoré majú chemické látky a patogény vplyv. 

Všeobecnými empirickými rovnicami sú (Schmugge et al., 2002): 

  

Y = a + BXW alebo Y = ABXW  (1)  
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kde  

Y – meranie pomocou diaľkového prieskumu Zeme (napr. žiarenie, odrazivosť),  

XW – ukazovateľ kvality vody (suspendované sedimenty),  

A, B – empiricky odvodené faktory.  

 

Dáta o vnútrozemských vodných útvaroch (napr. mokrade, pramene a jazerá) je možné 

získavať kombináciou optických a mikrovlnných snímačov na monitorovanie parametrov ako 

napr.: 

• mapovanie vodných útvarov a mokradí, 

• mapy záplavových území (lužné lesy), 

• výška vodnej hladiny, 

• teplota vody, 

• mapovanie vodnej vegetácie 

• mapovanie riečnych zón, delt riek 

• monitorovanie prietokov (Horning, 2008). 

 

III.5 Geológia a pedológia  
V rámci geologických disciplín sa snímky, resp. digitálne obrazy zemského povrchu 

využívajú v rámci geologického mapovania, napr. pri sledovaní rozšírenia horninových celkov 

(na základe reliéfu, farby alebo fototónu – odtieňa sivej pri čiernobielych snímkach, odrazivosti, 

mikroreliéfu, charakteru riečnej siete a rozšírenia a druhu vegetácie). Technológia diaľkového 

prieskumu Zeme predstavuje jednu z možností vyhľadávania ložísk nerastných surovín. Týmto 

spôsobom dokážeme vyplniť medzery geologického mapovania v odľahlých miestach, kde je 

prístup obmedzený (Orlitová, Baláž, 1999).  

Hutár a Halas (2008) uskutočnili detekciu obsahu ílu v pôde, pre ktorú vybrali snímky 

družice Landsat s TM multispektrálnym snímačom zaznamenávajúcim odrážané resp. 

vyžarované elektromagnetické žiarenie z niekoľkých častí spektra (viditeľné, odrážané 

infračervené, stredné infračervené a tepelné infračervené). Dospeli k záverom, že pri 

rektifikácii (prekresľovaní) dát dochádza k strate integrity. Snímky bez rektifikácie tak 

považujú za spektrálne korektnejšie. Autori ďalej tvrdia, že diaľkový prieskum Zeme je 

„vhodný doplnkový nástroj pre mapovanie a získavanie relevantných informácií pre široké 

uplatnenie v oblasti pôdoznalectva, ochrany životného prostredia a hodnotenia krajiny“ 

(Hutár, Halas, 2008, s. 29).  
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Swayze et al. (2009) popisujú vo svojej práci využívanie spektrometra na mapovanie 

hornín za účelom odhalenia ložísk azbestu, ktoré sa v prírode prirodzene vyskytujú. Na základe 

spektrálnej odrazivosti tak vytvorili mapy, v ktorých vyznačili oblasti pravdepodobného 

výskytu azbestu. Takéto spracovanie informácií možno použiť aj na vylepšenie máp území, 

ktoré môžu obsahovať azbestové minerály (napr. tremolity, aktinolity, amozity). Okrem toho 

možno tieto informácie využiť pri identifikácii ciest pokrytých týmito agregátmi a pri 

lokalizácii oblastí, v ktorých je potrebné kontrolovať prašnosť.  

Diaľkový prieskum pôdnych vlastností je založený na spektrálnej odrazivosti povrchu. 

Vegetačný kryt predstavuje jedno z hlavných obmedzení DPZ v pedológii, pretože satelitné 

údaje tak poskytujú dôležité informácie o priestorovej variabilite pôdy bez vegetácie. Medzi 

významné faktory, ktoré ovplyvňujú odrazivosť pôdy patria minerálne zloženie, pôdna vlhkosť, 

organická hmota, zrnitostné zloženie, reliéf a nerovnosť povrchu. Výhodou mapovania týmto 

spôsobom je, že tak získame úplné pokrytie záujmového územia, na rozdiel od klasických 

pedologických prieskumov. Pomocou satelitných dát je možné mapovať napr. hranice pôdnych 

jednotiek, farbu povrchu pôdy a povrchové materiály (GISAT, 2015).  

Monitorovanie a mapovanie erózie pôdy je ďalšou oblasťou, v ktorej má DPZ svoje 

výhody. Erózne faktory, vegetačný kryt alebo spôsob obhospodarovania pôdy môžeme určiť, 

ak máme k dispozícii multispektrálne satelitné snímky vo veľmi vysokom priestorovom 

rozlíšení. Diaľkový prieskum Zeme síce neumožňuje kvantitatívne hodnotiť eróziu pôdy, avšak 

na základe vizuálnych prejavov umožňuje mapovať jej priestorové rozšírenie alebo priestorové 

rozšírenie podmieňujúcich činiteľov. Pri hodnotení erózie pôdy sa spolu so satelitnými 

snímkami využívajú aj geografické informačné systémy (Hamlíková, 2008; Dengiz et al., 2009; 

Sakthivel et al., 2011; Gunawan et al., 2013).  

 

III.6 Demografia a urbanizmus 
Prostredníctvom DPZ je možné merať biofyzikálny kontext správania sa spoločnosti, 

čo je čiastočne dôležité pre správne pochopenie a integrovanie poznatkov na interdisciplinárnej 

úrovni urbánnych a ekologických zmien napr. vo vzťahu ekonomiky a klimatickej zmeny. Na 

rozdiel od klasického sčítania obyvateľstva, ktoré obvykle prebieha raz za 10 rokov (ako na 

Slovensku, tak napr. aj v USA), s využitím satelitného diaľkového prieskumu vieme získať 

jemnejšie a aktuálnejšie dáta o pohybe obyvateľstva a zmenách v urbánnom priestore. Ak 

chceme využiť DPZ pre zisťovanie správania sa populácie v určitom priestore, tak je potrebné 

zamerať sa na dôsledky konkrétnych aktivít na krajinu. Charakteristiky populácie vieme 
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odvodiť aj z pôdnych charakteristík a z toho, ako sa krajina mení v reakcii na zmeny 

v populácii. Hodnotenie zmien v krajine vykonávané prostredníctvom DPZ v rámci 

urbanizovaných štvrtí si vyžaduje také priestorové rozlíšenie, ktoré sa blíži rozsahu mestských 

prvkov s využitím spektrálneho rozlíšenia, ktoré môže zadefinovať aj tie najjemnejšie 

biofyzikálne zmeny. Schopnosť odhadnúť zmeny krajinnej pokrývky v jemných časových 

mierkach je hlavnou výhodou  satelitných platforiem diaľkového prieskumu so stredným 

rozlíšením, ako napr. Landsat. Pri využití spojitého hyperpriestorového záznamu na hodnotenie 

zmien povrchu krajiny v mestských štvrtiach je možné sledovať jemné zmeny napr. 

v zastavanosti prostredia a v stave trávnatých plôch a verejnej zelene. Odhadom fyzicky 

zmysluplných zmien v subpixeloch snímok v rámci povrchových charakteristík a s porovnaním 

týchto zmien v čase je možné prepojiť priestorovo diferencované zmeny s podkladovými 

sociálno-ekologickými procesmi (Endsley, 2018). 

 

III.7 Energetika 
Využitie diaľkového prieskumu Zeme je možné vo viacerých oblastiach národného 

hospodárstva. Príkladom je energetický priemysel v spojitosti s obnoviteľnými zdrojmi energie 

– veternou energiou. DPZ v tejto oblasti je primárne prepojené s jeho využitím v meteorológii. 

Pre výskum prúdenia vzduchu a validovanie modelov v rámci posúdenia vhodnosti lokalít pre 

energetický priemysel sú veľmi výhodné metódy diaľkového prieskumu uskutočňované 

satelitom. Radary so syntetickou clonou môžu poskytovať relatívne vysoké rozlíšenie (v mierke 

1 km) a tiež môžu poskytovať spoľahlivé údaje o rýchlosti vetra v pobrežných oblastiach. 

Prostredníctvom skaterometrov je možné pokryť oveľa väčšie oblasti, avšak majú nižšie 

priestorové rozlíšenie (t. j. 12 – 25 km). Na rozdiel od radarov so syntetickou clonou sú schopné 

poskytnúť údaje o rýchlosti aj smere. Povrchové metódy diaľkového snímania na otvorenom 

mori sú väčšinou založené na lidarovej technológii, aj keď sa využívajú aj niektoré radarové 

systémy. Lidary merajú rýchlosť vetra v priamej viditeľnosti stanovením Dopplerovho posunu 

koherentného laserového lúča spätne rozptýleného zo suspendovaných aerosólov. Tieto 

zariadenia môžu merať rýchlosti vetra s pomerne vysokou presnosťou až do výšok relevantných 

pre veternú energiu. Na mori musia byť umiestnené na existujúcej konštrukcii (t. j. na stožiari 

alebo plošine), alebo ich je možné umiestniť na vyhradené bóje. Na pevnine je v súčasnosti pre 

potreby výroby elektrickej energie výhodnejšie použitie stacionárnych pozemských zariadení 

na prieskum Zeme pred satelitnými (Courtney, Hasager 2016). 
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III.8 Veda a výskum 
Diaľkový prieskum Zeme je využiteľný aj v rôznych ďalších sférach vedy a výskumu, 

ako napríklad pri sledovaní zmien v zložení tzv. energetického rozpočtu Zeme, ktorý 

predstavuje energiu prichádzajúcu na hornú vrstvu atmosféry, resp. na zemský povrch zo Slnka. 

Dáta zo satelitného snímkovania sú využívané na odhad radiačných tokov (dopadajúce slnečné 

žiarenie, odrazené krátkovlnné a emitované dlhovlnné žiarenie). v súčasnosti sa pre odhad 

tradične využívajú širokopásmové snímače, v budúcnosti by mohlo priniesť väčšiu presnosť 

použitie multispektrálnych satelitných snímačov (Liang, 2017).  

Takisto existujú pomerne menej tradičné štúdie zaoberajúce sa možnosťou využitia 

DPZ pre hodnotenie turizmu v rámci rezervácií s využitím dát v efektívnom plánovaní napr. 

turistických trás so zameraním na ochranu prírody a krajiny (Miller et al., 2016). Kombináciu 

niektorých už vyššie spomenutých dát je možné využiť v procese monitorovania sucha a tvorby 

výstrah pred suchom. Veľmi dôležité je sledovanie premenných súvisiacich s počasím, ako 

napríklad atmosférické zrážky, so stavom vegetácie meranej špecifickými indexmi hodnotenia 

vegetácie. Tieto údaje takmer v reálnom čase umožňujú monitorovanie dynamiky povrchu 

krajiny a poskytujú  základné informácie v procese hodnotenia (Graw et al., 2019). 

 

III.9 Ekológia a ochrana prírody 
Diaľkový prieskum Zeme a jeho metódy a nástroje sú veľmi dobre využiteľné pre 

sledovanie širokej škály biofyzikálnych súborov dát, ktoré je možné ďalej využiť 

v ekologickom modelovaní v terestrickom, semiterestrickom alebo aquatickom prostredí. 

Príkladom sú údaje o pokryvnosti povrchu (landcover data), ktoré sú dostupné v obrazových 

a vektorových formátoch s odlišnými typmi vegetácie prislúchajúcimi ku konkrétnym triedam. 

Ku každému vegetačnému typu je priradená unikátna číselná hodnota a v rámci vektorového 

formátu má každý polygón atribútovú informáciu, ktorá opisuje typ pokryvnosti povrchu 

v ňom. Tieto dáta sú dostupné v širokom tematickom a priestorovom detaile. Klasifikačná 

schéma použitá pre konkrétny súbor údajov o krajinnej pokrývke môže byť jednoduchá, napr. 

lesný/nelesný porast alebo podrobná na úrovni jednotlivých individuálnych tried (podrobná 

mapa využitia). Použitie detailov je priamo závislé od očakávaných výstupov. Pomocou 

leteckých alebo satelitných snímok s vysokým rozlíšením je napr. možné rozlíšiť jednotlivé 

koruny stromov, čo umožňuje lepšie možnosti mapovania informácií na úrovni druhov. Mapy 

krajinnej pokrývky sa z prevažnej časti vytvárajú pomocou údajov z optických snímačov. 

Jednou z oblastí, kde radarové snímače vynikajú, je mapovanie mokradí a vody pod lesmi, 
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napríklad v lužných (alebo periodicky zaplavovaných) lesoch. Základným princípom 

klasifikácie pokryvnosti povrchu je pretransformovanie pixelov záberu z DPZ do významových 

kategórií. Klasifikácia prvkov prebieha manuálnym alebo automatickým spôsobom. v rámci 

ekologického modelovania sú prostredníctvom DPZ využívané najmä údaje o vegetačných 

charakteristikách: 

• fenológia, 

• primárna produktivita, 

• zdravotný stav vegetácie, 

• vegetačná štruktúra. 

Meranie týchto charakteristík je založené na skutočnosti, že odrazivosť, priepustnosť 

a rozptyl z biomasy sú výrazne ovplyvnené štruktúrou a interakciou jednotlivých zložiek 

vegetácie (listy, konáre, kmeň) so spektrom žiarenia použitého konkrétnym prístrojom na 

diaľkové snímanie a vyhodnocovanie vegetačnými indexmi. Vegetačné indexy sú využívané 

v rámci globálnych štúdií pre monitorovanie zmien vegetácie a pokrývky a v rámci 

ekologického modelovania sú efektívne na mapovanie sucha, dezertifikácie, fenológie, čistej 

primárnej produktivity a odlesňovania. Údaje o vegetácii sú najčastejšie získavané 

prostredníctvom radarových a lidarových snímačov. Radarové snímkovanie bude použiteľné 

napr. na určovanie množstva biomasy, LAI a lesnej štruktúry a je predmetom ďalšieho 

výskumu a vývoja (Horning, 2008). 

 

IV. Vegetačné indexy 

Prvými výskumníkmi zaoberajúcimi sa spektrálnymi vlastnosťami rastlín boli 

Willstätter a Stoll (1913), ktorí vo svojej štúdii o chlorofyle skúmali prenikanie svetla  

do rastlinných buniek (Porra, 2002; Mróz, Sobieraj, 2004).  

Satelitný diaľkový prieskum Zeme slúži aj na získavanie fyzikálnych a fyziologických 

parametrov vegetácie. Niektoré nástroje naprogramované na pozorovanie Zeme (EOS – Earth 

Observing System) sú zacielené na meranie vegetáciou odrazeného slnečného žiarenia 

v určitých intervaloch vlnových dĺžok. Pri diaľkovom snímaní vegetácie sú najpodstatnejšie 

širokopásmové červené (0,6 – 0,7 µm) žiarenie a blízke infračervené (0,75 – 1,35 µm) žiarenie. 

Namerané údaje spektrálnej odrazivosti sú väčšinou vkladané do vegetačných indexov (Myneni 

et al., 1995).  

Vegetačné indexy predstavujú indikátory popisujúce vegetáciu (relatívnu hustotu 

a zdravotný stav) na satelitných snímkach. Do vegetačných indexov sa transformujú údaje zo 
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satelitných snímok prostredníctvom matematických vzorcov – algoritmov (U. S. Geological 

Survey, 2015). 

Vegetačné indexy odvodené z údajov zo satelitných snímok sú jedným zo základných 

informačných zdrojov pre monitorovanie vegetácie a jej zmien. Zvyčajne sú získavané zo 

spektrálnej odrazivosti v červenom a blízkom infračervenom kanáli, na základe ktorých sa 

hodnotí vegetačný kryt (Kasawani et al., 2010). Taktiež kontrast medzi vegetáciou a pôdou je 

v týchto kanáloch najväčší (Leblon, 2000). 

Tucker et al. (1985) uvádzajú, že rozšírené využívanie vegetačných indexov spočíva 

v možnosti ich aplikácie pre klasifikáciu vegetačného krytu na veľkom území, napr. na 

kontinentálnej úrovni a v multitemporálnom meradle. 

 

Vegetačné indexy možno rozdeliť do dvoch základných kategórií, a to: 

• Pomerové indexy, čiže indexy, ktoré dávajú do vzťahu jednoduchým alebo 

normalizovaným pomerom odrazivosť povrchov v červenej a blízkej infračervenej 

časti spektra. Predstavujú vhodný nástroj na určovanie zdravotného stavu vegetácie, 

výnosov pestovaných poľnohospodárskych plodín, zmien v čase, priebehu fenofáz, 

vodného stresu porastu atď. Medzi pomerovými indexmi a niektorými inými 

vegetačnými ukazovateľmi môže byť významná korelácia (Dobrovolný, 1998). 

Jedným z ukazovateľov je napr. index listovej plochy (LAI – Leaf Area Index), ktorý 

je definovaný ako celková plocha hornej strany fotosyntetického pletiva na jednotku 

plochy (zemského povrchu) (Gobron, 2008). Do kategórie pomerových indexov 

patria napr. RVI, NDVI a iné. 

• Ortogonálne indexy, ktoré predstavujú lineárne kombinácie pôvodných pásiem  

na multispektrálnej snímke. Ak pôvodné pásma vytvárajú viacrozmerný priestor, je 

možné vhodnou rotáciou jeho súradníc zdôrazniť určitú informáciu na pôvodnej 

snímke, napr. vegetačnú zložku. z hľadiska spektrálnej odrazivosti jeden pixel 

neinformuje len o homogénnom povrchu, ale podáva spektrálne zmiešanú 

informáciu. Napr. poľnohospodárska pôda zahŕňa spektrálnu odrazivosť 

vegetačného krytu, ale aj pôdneho substrátu. Pomocou ortogonálnych indexov 

možno do určitej miery separovať odrazivosť vegetácie od odrazivosti pôdy 

(Dobrovolný, 1998). Patria sem napr. PVI a iné. 

 
Ďalej sa vegetačné indexy môžu členiť na: 

• všeobecné, resp. základné (RVI, NDVI a iné), 
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• korigované z hľadiska atmosférického vplyvu (EVI, GEMI a iné), 

• korigované z hľadiska vplyvu pôdy (SAVI, TSAVI, MSAVI, OSAVI, GESAVI 

a iné). 

 

IV.1 Ratio Vegetation Index (RVI) 
RVI je pravdepodobne prvý zavedený vegetačný index. Definovali ho Pearson a Miller 

(1972). Predstavuje najjednoduchší z vegetačných indexov (Jackson, Huete, 1991). Je 

vyjadrený vzťahom:  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑁𝑁

 (2) 

kde 

NIR – spektrálna odrazivosť v blízkom infračervenom kanáli, 

R – spektrálna odrazivosť v červenom kanáli. 

 

IV.2 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
Normalizovaný diferenčný vegetačný index bol zavedený v roku 1973 (Rouse et al., 

1973). Stal sa najpoužívanejším vegetačným indexom, čo potvrdzuje množstvo vedeckých prác 

z rôznych oblastí využívajúcich túto metódu hodnotenia vegetačného krytu. Napr. v oblasti 

lesného hospodárstva bol NDVI využitý pre sledovanie fenologických prejavov bukových 

porastov (Bucha et al., 2011; Brandýsová, Bucha 2012; Moghaddam et al. (2015) identifikovali 

lesný požiar v Golestane; Maselli (2004) hodnotil podmienky ihličnatých a listnatých lesov 

v Toskánsku;  Meneses-Tovar (2009) štúdii určovala degradáciu lesnej vegetácie v Mexiku. 

v oblasti poľnohospodárstva sa tento index využíva k odhadu a predikcii úrod napr. ryže 

(Huang et al., 2013) pšenice (Zhang et al., 2012; Sultana et al., 2014), kukurice (Rojas, 2007) 

a iných kultúrnych plodín. NDVI možno využiť na monitoring sucha (Peters et al., 2002; 

Karnieli et al. 2010; Berhan et al., 2011). Biswal et al., (2013) analyzovali časové a priestorové 

zmeny v hustote vegetačného krytu v biosférickej rezervácii Similipal v Odishe v Indii.  

Hodnoty sú vyjadrené v rozsahu od 1 do -1. Skalnatým povrchom, pieskom, snehovej 

pokrývke a neúrodným plochám prislúchajú hodnoty zvyčajne nižšie ako 0,1. Roztrúsená 

riedka vegetácia, ako sú napr. kríky, alebo lúky a pasienky sú vyjadrené hodnotami približne 

od 0,2 do 0,5. Vysoké hodnoty približne od 0,6 do 0,9 prislúchajú k územiam s hustým 
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vegetačným krytom, ako je napr. les alebo pestované poľnohospodárske plodiny 

v najintenzívnejšej fáze rastu (U. S. Geological Survey, 2015). Je definovaný vzťahom: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁−𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁+𝑁𝑁

 (3) 

kde 

NIR – spektrálna odrazivosť v blízkom infračervenom kanáli, 

R – spektrálna odrazivosť v červenom kanáli. 

 

IV.3 Perpendicular Vegetation Index (PVI) 
PVI prvýkrát použili Richardson a Wiegand v roku 1977. Predstavuje ortogonálny 

vegetačný index, index založený na určení kolmej vzdialenosti medzi pôdnou líniou a pixelmi 

vegetácie. v prípade vegetácie je odrazivosť vysoká v blízkom infračervenom pásme, čo 

znamená, že pixel vegetácie sa bude nachádzať vždy nad pôdnou líniou (Panda et al., 2010). Je 

vyjadrený vzťahom:  

𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 = �(𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆 − 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉)2 + (𝑅𝑅𝑆𝑆 − 𝑅𝑅𝑉𝑉)2 (4) 

kde 

NIRS – spektrálna odrazivosť pôdy v blízkom infračervenom kanáli, 

NIRV – spektrálna odrazivosť vegetácie v blízkom infračervenom kanáli, 

RS– spektrálna odrazivosť pôdy v červenom kanáli, 

RV – spektrálna odrazivosť vegetácie v červenom kanáli. 

 

IV.4 Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI) 
SAVI (Soil-Adjusted vegetation index) bol vyvinutý z rovnice normalizovaného 

diferenčného vegetačného indexu, aby sa obmedzili vplyvy pôdy na spektrum vegetačného 

krytu tým, že bol zavedený korekčný faktor pre pôdu (L). Tento faktor by sa mal nepriamo 

úmerne meniť s množstvom vegetácie na určitej ploche. Tzn. čím bude množstvo vegetácie 

väčšie, tým bude hodnota faktora L klesať (Qi et al., 1994). SAVI sa vypočíta na základe 

vzťahu:  

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁−𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁+𝑁𝑁+𝐿𝐿

× (1 + 𝐿𝐿) (5) 

 

DOI: https://doi.org/10.151414/2020.9788055222660

https://doi.org/10.151414/2020.9788055222660


32 

kde 

L – korekčný faktor pre pôdu, zvyčajne hodnota 0,5, 

NIR – spektrálna odrazivosť v blízkom infračervenom kanáli, 

R – spektrálna odrazivosť v červenom kanáli. 

 
Optimálna hodnota L sa mení s hustotou vegetácie, a tak môžu existovať dve alebo 

dokonca tri optimálne hodnoty. Pre veľmi riedky vegetačný kryt je to hodnota 1, pre stredne 

hustý vegetačný kryt hodnota 0,5 a hodnota 0,25 pre vegetačný kryt s vyššou hustotou. 

Zavedením L faktora s hodnotami 0,25 – 1 sa významne redukoval vplyv pôdy v porovnaní 

s NDVI alebo PVI (Huete, 1988). 

 

IV.5 Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index (TSAVI) 
TSAVI bol, rovnako ako SAVI, zavedený, aby sa odstránili chyby pri meraní 

vegetačného krytu s veľmi nízkou hustotou. Avšak, tento index meria uhol medzi pôdnou 

líniou, ktorá je lineárnou regresiou blízkeho infračerveného a červeného pásma na pixeloch 

holej pôdy a líniou, ktorá spája vegetačné body a body prislúchajúce k pôdnej línii. Navrhol ho 

Baret et al. (1989), ktorý ho neskôr spoločne Guyotom upravil (Baret, Guyot, 1991): 

𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐴𝐴×(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁−𝐴𝐴×𝑁𝑁−𝐵𝐵)
[𝐴𝐴×𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁+𝑁𝑁−𝐴𝐴×𝐵𝐵+0,08×(1+𝐴𝐴2)]

 (6) 

kde 

A, B – parametre pôdnej línie, 

0,08 – hodnota, ktorá minimalizuje vplyv pôdy, 

NIR – spektrálna odrazivosť v blízkom infračervenom kanáli, 

R – spektrálna odrazivosť v červenom kanáli. 

Ak je výslednou hodnotou TSAVI 0, znamená to, že sa jedná o pôdu bez vegetačného 

krytu. v prípade, že sa hodnota približuje k 0,70, potom je sledované územie pokryté hustou 

vegetáciou (Baret, Guyot, 1991). 

 

IV.6 Modified Soil-Adjusted Vegetation Index (MSAVI) 
Qi et al. (1994) modifikovali rovnicu SAVI tak, že nahradili korekčný koeficient L 

funkciou L. v porovnaní so SAVI, ktorý má veľmi miernu citlivosť na vplyv pôdy, MSAVI 

odstraňuje pôdne vplyvy takmer celkom. Cez postup, ktorý je presne uvedený v ich práci, sa 

dopracovali k výslednému vzťahu: 
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𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅 = 2𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁+1−�(2𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁+1)2−8(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁−𝑁𝑁)
2

 (7) 

kde 

NIR – spektrálna odrazivosť v blízkom infračervenom kanáli, 

R – spektrálna odrazivosť v červenom kanáli. 

 

IV.7 Optimized Soil-Adjusted Vegetation Index (OSAVI) 
OSAVI zaviedli v roku 1996 Rondeaux et al. (1996). Nevýhodou tohto indexu je, že sa 

všeobecne zameriava na vegetačný kryt. To znamená, že nie je možné rozlíšiť zdravú vegetáciu 

od poškodenej, pretože sa nedá využiť na všetky spektrálne údaje, len na zopár pásiem (Steven, 

1998; Hamel, 1999). OSAVI sa určuje zo vzťahu: 

𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁−𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁+𝑁𝑁+0,16

 (8) 

kde 

0,16 – hodnota, ktorá minimalizuje vplyv pôdy, 

NIR – spektrálna odrazivosť v blízkom infračervenom kanáli, 

R – spektrálna odrazivosť v červenom kanáli. 

 

IV.8 Generalized Soil-Adjusted Vegetation Index (GESAVI) 
GESAVI bol vyvinutý v roku 1998 (Gilabert, 1998, cit. Gilabertom et al., 2002). Tento 

index je založený na meraní uhla medzi pôdnou líniou a vegetačnými izolíniami. Jeho citlivosť 

na pôdny podklad je nižšia, čím sa stáva veľmi efektívnym indexom. Vyplýva to z toho, že 

vegetačné izolínie v NIR-R nie sú paralelné s pôdnou líniou (ako je to v prípade PVI) a ani nie 

sú konvergentné na začiatku (ako pri NDVI), ale zbiehajú sa niekde medzi začiatkom 

a nekonečnom v oblasti negatívnych hodnôt v oboch kanáloch spektra. Je definovaný vzťahom:  

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁−𝐴𝐴𝑁𝑁−𝐵𝐵
𝑁𝑁+𝑍𝑍𝑆𝑆

 (9) 

kde 

A, B – parametre pôdnej línie, 

ZS – korekčný koeficient pre pôdu, ktorý sa vzťahuje na odrazivosť v červenom kanáli v bode, 

kde sa pretína pôdna línia s izolíniami pre vegetáciu, hodnota 0,35, 

NIR – spektrálna odrazivosť v blízkom infračervenom kanáli, 
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R – spektrálna odrazivosť v červenom kanáli. 

Tento vegetačný index bol testovaný pri využívaní súboru dát o odrazivosti  

v laboratórnych podmienkach a následne aplikovaný na satelitné Landsat TM snímky  

k určeniu vegetácie v semiaridných oblastiach. Výsledná hodnota GESAVI sa pohybuje  

od 0, čo predstavuje pôdu bez vegetácie, po hodnoty blízke 1 pre hustý vegetačný kryt (Gilabert 

et al., 2002). 

    

IV.9 Enhanced Vegetation Index (EVI) 
Tento index sa počíta podobne ako NDVI, avšak umožňuje upraviť skreslenie, ktoré je 

spôsobené rôznymi čiastočkami v ovzduší a rovnako aj pôdnym krytom pod vegetačným 

porastom (Weier, Herring, 2000; Huete et al., 2002; Jiang et al., 2008). Je definovaný na základe 

vzťahu: 

𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅 = 2,5 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁−𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐶𝐶1×𝑁𝑁−𝐶𝐶2×𝐵𝐵𝑙𝑙𝑢𝑢𝑢𝑢+𝐿𝐿

 (10) 

kde 

NIR – atmosféricky upravená spektrálna odrazivosť v blízkom infračervenom kanáli, 

R – atmosféricky upravená spektrálna odrazivosť v červenom kanáli, 

Blue – atmosféricky upravená spektrálna odrazivosť v modrom kanáli, 

C1, C2 – koeficienty rezistencie aerosólov v čase, ktorý využíva modrú časť spektra, aby sa 

korigoval vplyv aerosólov v červenom kanáli; C1 = 6 a C2 = 7,5, 

L – korekčný faktor pre pôdu, ktorého hodnota je 1, čiže vyššia ako v SAVI, kvôli interakciám 

a spätným väzbám medzi L a odolnosťou aerosólov v čase. 

 

V. Materiál a metódy 

V.1 Hodnotenie sucha pomocou Z-indexu 
Hodnotenie sucha na území Slovenska bolo založené na výpočtoch Z-indexu, ktorý je 

odvodený z Palmerovho modelu PDSI (Palmerov index závažnosti sucha) a využíva rovnako 

klimatické aj pedologické charakteristiky prostredia. Do jeho výpočtu vstupujú rovnaké dáta: 

mesačný úhrn atmosférických zrážok, priemerná mesačná teplota vzduchu, teplotný normál za 

dané obdobie v jednotlivých mesiacoch, zemepisná šírka danej lokality a využiteľná vodná 

kapacita. Klimatické údaje poskytol Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave 

(SHMÚ) a pedologické údaje Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave 
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(VÚPOP). Na výpočet Z-indexu bol použitý program, ktorý poskytol SHMÚ. Program bol 

vyvinutý na UNL (Univerzita Nebraska – Lincoln) 15. júla 2003 a je napísaný v jazyku Fortran. 

Jeho autorom je Tom Heddinghaus.  

Podrobný postup výpočtu Z-indexu zahŕňa výpočet evapotranspirácie podľa 

Thornthwaita (1948): 

𝐺𝐺𝑇𝑇𝑃𝑃 = 1,6 �10𝑇𝑇
𝑁𝑁
�
𝑎𝑎
 [mm]  (11) 

kde 

ETP – potenciálna evapotranspirácia v mm za mesiac, 

T – priemerná mesačná teplota vzduchu v °C, 

𝑅𝑅 = ∑ �𝑇𝑇𝑖𝑖
5
�
1,51

12
1  (12) 

kde  

I – teplotný koeficient, 

Ti – dlhodobá priemerná teplota vzduchu v i-tom mesiaci roka v °C. 

𝑎𝑎 = (0,675 × 10−6)𝑅𝑅3 + (77,11 × 10−6)𝑅𝑅2 + (17,921 × 10−3)𝑅𝑅 + 0,49239 (13) 

 

Nasledujú výpočty koeficientov, ktoré sú potrebné k vyjadreniu vodnej bilancie  

v danom mesiaci (Alley, 1984). Pri ich výpočtoch je pôdny profil rozdelený  

do dvoch vrstiev. Predpokladom je, že vrchná vrstva obsahuje 25,4 mm (1 palec) využiteľnej 

vodnej kapacity. Využiteľná vodná kapacita v spodnej vrstve závisí od pôdnych charakteristík 

a hĺbky bilancovania. Palmer (1965) vo svojej práci zvolil hĺbku bilancovania 5 palcov. 

Koeficienty vyjadrujú pomer priemerných aktuálnych a potenciálnych hodnôt danej veličiny 

v jednotlivých mesiacoch pre danú lokalitu. Mernými jednotkami sú palce. 

𝛼𝛼𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝑇𝑇����𝑖𝑖
𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸������𝑖𝑖

 (14) 

𝛽𝛽𝑖𝑖 = 𝑁𝑁�𝑖𝑖
𝐸𝐸𝑁𝑁����𝑖𝑖

 (15) 

𝛾𝛾𝑖𝑖 = 𝑂𝑂�𝑖𝑖
𝐸𝐸𝑂𝑂����𝑖𝑖

 (16) 
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𝛿𝛿𝑖𝑖 = 𝐿𝐿�𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐿𝐿����𝑖𝑖

 (17) 

kde 

ETi – evapotranspirácia, 

ETPi – potenciálna evapotranspirácia,  

Ri – reálne množstvo vlahy potrebné k nasýteniu pôdneho profilu na využiteľnú vodnú kapacitu, 

PRi – potenciálne množstvo vlahy potrebné k nasýteniu pôdneho profilu na využiteľnú vodnú 

kapacitu,  

Oi – odtok, 

POi – potenciálny odtok; Palmer predpokladá, že potenciálne zrážky sa rovnajú využiteľnej 

vodnej kapacite, 

Li – priesak kapilárnou vodivosťou a odber rastlinou, 

PLi – potenciálny priesak – množstvo vlahy, ktoré môže byť doplnené z pôdy a odparené 

evapotranspiráciou v prípade nulových zrážok v danom mesiaci. 

 

Dlhodobý zrážkový priemer  pre vybranú lokalitu sa následne počíta: 

𝑃𝑃� = 𝛼𝛼𝑖𝑖𝐺𝐺𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑃𝑃𝑅𝑅 + 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑃𝑃𝑂𝑂 − 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑃𝑃𝐿𝐿 (18) 

Rozdiel medzi skutočnými a vypočítanými mesačnými zrážkami sa nazýva odchýlka 

vlhkosti alebo odchýlka zrážok (d). Predstavuje prebytok alebo nedostatok zrážok (P) 

v porovnaní s vypočítanými (klimaticky vhodnými pre existenčné podmienky) zrážkami (𝑃𝑃�). 

𝑑𝑑 = 𝑃𝑃 − 𝑃𝑃� = 𝑃𝑃 − 𝛼𝛼𝑖𝑖𝐺𝐺𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑃𝑃𝑅𝑅 + 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑃𝑃𝑂𝑂 − 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑃𝑃𝐿𝐿 (19) 

Ďalej nasleduje výpočet K, teda klimatického ukazovateľa, ktorý sa vypočíta ako:  

𝐾𝐾𝑖𝑖 = � 17,67
∑ 𝑑𝑑�𝑖𝑖𝐾𝐾′𝑖𝑖12
𝑖𝑖=1

�𝐾𝐾′𝑖𝑖 (20) 

kde 

�̅�𝑑𝑖𝑖 – priemerná odchýlka vlhkosti pre príslušný mesiac. 

𝐾𝐾′𝑖𝑖 = 1,5 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 �
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸�������𝑖𝑖+𝑅𝑅�𝑖𝑖+𝑂𝑂�𝑖𝑖

𝐸𝐸�𝑖𝑖+𝐿𝐿�𝑖𝑖
+2,8

𝑑𝑑�𝑖𝑖
� + 0,5 (21) 
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Výsledkom násobenia odchýlky vlhkosti (d) a klimatického ukazovateľa (K) je index 

odchýlky vlhkosti alebo Z-index, ktorý sa vypočíta: 

𝑍𝑍 = 𝑑𝑑𝐾𝐾 (22) 

 

Na určovanie epizód sucha sa Z-index používa menej ako PDSI, avšak je 

pravdepodobné, že zabezpečí lepšie odhady nedostatku vlhkosti v poľnohospodárstve. Z-index 

oveľa rýchlejšie reaguje na krátkodobé nedostatky vlahy ako PDSI. Hodnoty môžu indikovať 

priaznivé vlhkostné podmienky v obzvlášť vlhkom alebo suchom mesiaci uprostred 

dlhodobého obdobia sucha alebo vlhka. Z-index zahŕňa výlučne vlhkostnú anomáliu 

v prebiehajúcom mesiaci, zatiaľ čo v prípade PDSI zaváži vlhkostná anomália 

v predchádzajúcich mesiacoch viac, ako v aktuálnom mesiaci (Karl, 1986). Hodnotenie 

závažnosti sucha sme realizovali na základe pôvodnej klasifikácie (tab. 1), ktorú uvádza Palmer 

(1965) a využíva ju aj SHMÚ (Šťastný et al., 2015). 

 

Tab. 1: Klasifikácia vlhkých a suchých období 

Z-index Charakteristika mesiaca 

≥ 4,00 extrémne vlhký 

3,00 až 3,99 veľmi vlhký 

2,00 až 2,99 mierne vlhký 

1,00 až 1,99 slabo vlhký 

0,50 až 0,99 obdobie začínajúceho vlhka 

0,49 až - 0,49 blízko normálu 

- 0,50 až - 0,99 obdobie začínajúceho sucha 

- 1,00 až - 1,99 slabo suchý 

- 2,00 až - 2,99 mierne suchý 

- 3,00 až - 3,99 závažne suchý 

≤ - 4,00 extrémne suchý 

Zdroj: Palmer, 1965. 
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Pre hodnotenie sucha sme využili údaje z dvanástich klimatických staníc: Bratislava, 

Piešťany, Hurbanovo, Čadca, Sliač, Boľkovce, Rimavská Sobota, Telgárt, Poprad, Košice, 

Milhostov a Kamenica nad Cirochou (obr. 1). Tieto stanice boli vybrané na základe limitných 

klimatických parametrov. Na základe výsledkov Z-indexu sme popísali priebeh období sucha 

v časovom rade 1960 – 2017. Za obdobia sucha boli považované tie, v ktorých bola dosiahnutá 

hodnota ≤ -1,00 a aspoň jeden mesiac v období sa nachádzal v kategórii mierneho sucha (- 2,00 

až - 2,99) (Žalud et al., 2006).   

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2019. 

Obr. 1: Lokality vybrané pre hodnotenie sucha (1 – Bratislava, 2 – Piešťany,  

3 – Hurbanovo, 4 – Čadca, 5 – Sliač, 6 – Boľkovce, 7 – Rimavská Sobota, 8 – Telgárt, 9 – 

Poprad, 10 – Košice, 11 – Milhostov, 12 – Kamenica nad Cirochou) 

 

V.2 Hodnotenie stavu vegetácie pomocou diaľkového prieskumu Zeme 
Hodnotenie stavu vegetácie bolo uskutočnené prostredníctvom vegetačného indexu EVI 

(Enhanced Vegetation Index), ktorého výpočet je vyjadrený vzťahom uvedeným v podkapitole 

IV.9. Ako sme už uviedli, EVI je v porovnaní s najčastejšie využívaným NDVI citlivejší na 

zmeny vo vegetačnom kryte, štruktúru, typ a fyziognómiu porastu (WMO, GWP, 2016). 

v oblasti monitoringu sucha ho využili napr. Baek, et al. (2016) s cieľom identifikácie 

poľnohospodárskeho sucha v Kórei. Výsledky porovnali s výstupmi štandardizovaného 

zrážkového indexu (SPI) s využitím vstupných údajov z pozemných staníc. Ďalšími autormi, 
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ktorí hodnotili sucho využitím tohto indexu boli napr. Semeraro et al. (2020) pre aplikáciu 

v Amazonskom pralese, Ghoneim et al. (2017) v Tunisku, Huang et al. (2014) v Číne. 

v predkladanej monografii sme využili údaje získané pomocou spektrorádiometra MODIS 

(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), ktorý je súčasťou družice Terra patriacej 

do Systému pozorovania Zeme – EOS (NASA, 2020a). MODIS je nástroj, ktorý zabezpečuje 

multispektrálne pozorovania zemského povrchu, atmosféry a oceánov v rozlíšení 250 – 1 000 

m. Poskytuje približne štyridsať dátových produktov vrátane vegetačných indexov (NASA, 

2020b). Vegetačný index EVI bol odvodený z produktu MOD13Q1 s priestorovým rozlíšením 

250 m a časovým rozlíšením 16 dní. Keďže dáta z MODISu (MOD13Q1) v priestorovom 

rozlíšení 250 m sú dostupné od roku 2000, v práci bol hodnotený 18 ročný časový rad (2000 – 

2017). Celkovo bolo spracovaných 411 pôvodných snímok. 

Práci so snímkami predchádzalo konvertovanie pôvodného formátu hdf na formát tif 

prostredníctvom programu MODIS Reprojection Tool (MRT) (LP DAAC, U. S. Geological 

Survey, EROS, 2011), pre umožnenie ich spracovania v geografickom informačnom systéme  

ArcGIS 10.2.2. Nasledovalo ošetrenie snímok korekčným faktorom, ktorý pre EVI predstavuje 

0,0001 (Didan et al., 2015) (obr. 2). Redukcia plôch bez vegetácie (napr. vodné plochy, skaly, 

piesky) sa realizovala odstránením hodnôt EVI < 0,3. Výsledkom bola snímka zobrazujúca 

samotný vegetačný kryt (obr. 3). Záujmové územie bolo vymedzené preložením každej snímky  

vrstvou ornej pôdy Slovenska (obr. 4). Následne boli 16-dňové hodnoty EVI spriemerované na 

mesačné. z nástrojov ArcGISu sme pre získanie týchto čiastkových výsledkov využívali 

priestorovú analýzu (Spatial Analyst Tools), ktorá obsahuje funkciu Raster Calculator, ktorý 

uľahčuje tvorbu príkazov mapovej algebry. Spriemerovanie mesačných hodnôt EVI 

v jednotlivých okresoch v danom časovom rade sme realizovali pomocou zonálnej štatistiky 

(Zonal Statistics) (obr. 5). Je to funkcia, prostredníctvom ktorej na výpočet jednej bunky 

výstupného rastru je potrebné definovať určité zóny vstupného rastru. 
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Zdroj: NASA, 2019a. 

Obr. 2: Snímka s hodnotami EVI ošetrená faktorom 0,0001 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie (použitím údajov z NASA, 2019a), 2019. 

Obr. 3: Snímka plôch s vegetačným krytom 
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Zdroj: vlastné spracovanie (použitím údajov z NASA, 2019a), 2020. 

Obr. 4: Vegetačný kryt (EVI) na ornej pôde Slovenska 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie (použitím údajov z NASA, 2019a), 2020. 

Obr. 5: Vegetačný kryt (EVI) na ornej pôde Slovenska v jednotlivých okresoch 
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V.3 Príprava vstupných údajov z hektárových úrod jačmeňa jarného 

(Hordeum vulgare L.)  
Pre účely identifikácie sucha a jeho vplyvu na vegetáciu pomocou diaľkového 

prieskumu Zeme sme ako modelovú plodinu vybrali jačmeň jarný (Hordeum vulgare L.).  

Jačmeň jarný využíva najmä jarné zrážky, keďže počas jarnej vegetácie sú nároky rastliny na 

vlahu vysoké. Nedostatok vlahy sa prejavuje poklesom celkovej biomasy a hospodárskej úrody. 

Nadmerné množstvo zrážok a nízke teploty v mesiacoch máj a jún však môžu zapríčiniť rast 

dodatočných odnoží, ktoré sú v období zberu ešte zelené (Špánik et al., 2008). v priebehu 

vegetačného obdobia sú optimálnymi teplotami 8,0 °C v apríli, 14,0 °C v máji, 17,0 °C v júni 

a 19,0 °C v júli (Krausko et al., 1980). Nomenklatúra druhu bola zjednotená podľa Marholda 

et al. (1998). 

Hektárové úrody vybranej obilniny za jednotlivé okresy (71 okresov) v časovom rade  

2000 – 2017 boli poskytnuté Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚ SR). Údaje boli 

získané za okresy Bratislava i – v ako celku a taktiež  aj údaje za okresy Košice i – IV a Košice 

– okolie boli zlúčené. z dôvodu dôvernosti údajov, ktoré sa nepublikujú, boli 

z hodnotenia vylúčené okresy, pre ktoré sme neobdržali údaje za celý časový rad. v prípade 

úrod jačmeňa jarného išlo o okresy Ilava, Partizánske, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žiar nad 

Hronom, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník, Rožňava, Sobrance a Spišská Nová Ves.  

Pôvodné hektárové úrody boli detrendované polynomickou funkciou druhého stupňa 

pre každý okres (uvedené na príklade úrod jačmeňa jarného v okrese Nitra – obr. 6), keďže bol 

preukázaný významný trend vo vývoji úrod, ktorý mohli zapríčiniť zmeny v pestovateľských 

postupoch (napr. intenzívna ochrana rastlín, hnojenie).  

 

  
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov zo ŠÚ SR, 2020. 

Obr. 6: Úrody a detrendované úrody jačmeňa jarného v kg.ha-1 v okrese Nitra 

v časovom rade 2000 – 2017  
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V.4 Hodnotenie vzťahov medzi EVI a Z-indexom a úrodami jačmeňa jarného 

(Hordeum vulgare L.) a EVI 

Spracovanie snímok vyústilo do výpočtov korelácií medzi hodnotami vegetačného 

indexu EVI a hodnotami Z-indexu počas hlavného vegetačného obdobia na 12 vybraných 

lokalitách a detrendovanými úrodami jačmeňa jarného v kg.h-1 a hodnotami EVI na úrovni 

okresov. Korelácie boli realizované v programe Microsoft Excel. Pre kvantifikáciu vzťahov bol 

počítaný Pearsonov koeficient korelácie (r), ktorý slúži na vyjadrenie sily štatistickej závislosti 

dvoch kvantitatívnych premenných. Pearsonov koeficient korelácie sa vypočíta podľa vzorca: 

𝑟𝑟 = ∑(𝑥𝑥−�̅�𝑥)(𝑦𝑦−𝑦𝑦�)
�∑(𝑥𝑥−�̅�𝑥)2 ∑(𝑦𝑦−𝑦𝑦�)2

 (23) 

Čitateľ vyjadruje ako sa súčasne menia hodnoty dvoch premenných. Kladná hodnota 

vyjadruje, že sa premenné menia rovnakým smerom, záporná hodnota vyjadruje ich zmenu 

opačným smerom. Nulová hodnota v čitateli znamená, že sa hodnoty menia nezávisle. 

Výsledná hodnota Pearsonovho koeficientu korelácie nadobúda hodnoty z intervalu od -1 do 1. 

Hodnota -1 znamená, že všetky pozorovania ležia na klesajúcej priamke a hodnota 1, že 

pozorovania ležia na stúpajúcej priamke. Závery sa neurčujú len na základe hodnoty 

koeficientu. Je potrebné preskúmať graf vyjadrujúci závislosť, pretože môže byť výrazne 

ovplyvnený extrémnymi hodnotami. z grafu možno zistiť aj silný nelineárny vzťah medzi 

dvomi premennými (Markechová et al., 2011). 

Po tom, ako boli vytvorené grafy, zrealizoval sa aj výpočet koeficientu determinácie 

(r2), ktorý určuje podiel spoločnej variability medzi dvomi premennými (Dufour, 2011). 

𝑟𝑟2 = 𝑆𝑆𝑒𝑒
𝑆𝑆𝐸𝐸

  (24) 

kde 

Se – vysvetlená variabilita, 

ST – celková variabilita. 

 Spolu s koeficientmi korelácie a determinácie bola posudzovaná hladina významnosti 

(p hodnota), ktorá vyjadruje pravdepodobnosť, že závislosť medzi premennými je náhodná. 
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VI. Výsledky vedeckej práce 

VI.1 Hodnotenie sucha pomocou Z-indexu 
V Bratislave v časovom rade 1960 – 2017 bolo identifikovaných 53 významných 

období sucha. Obdobie od decembra 1963 do februára 1964 , kde boli zaznamenané maximálne 

mierne suché mesiace. Ďalšími obdobiami sucha boli mierne suché mesiace júl 1964 a máj 

1973. Obdobie od marca do apríla 1974, počas ktorého bol zaznamenaný maximálne mierne 

suchý mesiac. Obdobie od októbra 1977 do februára 1978 s maximálne mierne suchými 

mesiacmi. Obdobie od júla 1978 do januára 1979, kde boli zaznamenané maximálne mierne 

suché mesiace. Mierne suchý mesiac september 1982. Obdobie od novembra do decembra 1982 

s maximálne mierne suchým mesiacom. Mierne suché obdobie od júla do augusta 1983. Mierne 

suché mesiace, a to máj a júl 1986. Obdobie od septembra do októbra 1987 s maximálne mierne 

suchým mesiacom. Obdobie od apríla do júla 1988, kde najsuchším mesiacom bol júl, ktorý 

bol hodnotený ako závažne suchý. Obdobie od januára do marca 1989 s maximálne mierne 

suchým mesiacom. Obdobie od októbra 1989 do marca 1990, kde najsuchším mesiacom bol 

január, a to v kategórii závažného sucha. Obdobie od mája do augusta 1990, kde najsuchším 

mesiacom bol august, ktorý bol hodnotený ako závažne suchý. Obdobie od januára do apríla 

1991 s maximálne mierne suchým mesiacom. August 1991, ktorý bol hodnotený ako mierne 

suchý. Obdobie od júla do augusta 1992, kde bol zaznamenaný extrémne suchý mesiac, ktorým 

bol august. Obdobie od apríla do júna 1993 s maximálne mierne suchým mesiacom. August 

1994, ktorý bol hodnotený ako mierne suchý. Obdobie od decembra 1997 do marca 1998 

s najsuchším mesiacom február v kategórii závažného sucha. Obdobie od mája do augusta 1998 

s maximálne mierne suchými mesiacmi. Obdobie od apríla do júna 2000, kde najsuchším 

mesiacom bol jún, a to v kategórii závažného sucha. Obdobie od novembra 2000 do februára 

2001 s maximálne mierne suchými mesiacmi. Obdobie od mája do júna 2001 s maximálne 

závažne suchým mesiacom. Nasledovali dve mesačné obdobia mierneho sucha, konkrétne 

august a október 2001. Obdobie od apríla do júla 2002, kde najsuchšími boli mesiace hodnotené 

ako mierne suché. Obdobie od februára do septembra 2003, kde najsuchším bol závažne suchý 

august. Obdobie od novembra 2003 do februára 2004 s maximálne mierne suchými mesiacmi. 

Júl 2004, ktorý bol hodnotený ako mierne suchý mesiac. Obdobie od mája do júna 2005  

klasifikované ako mierne suché. Ďalšími obdobiami sucha boli mierne suché mesiace október 

2005 a júl 2006. Obdobie od septembra do októbra 2006 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Obdobie od decembra 2006 do februára 2007, kde najsuchším bol mierne suchý 

december. Obdobie od apríla do augusta 2007, kde bol zaznamenaný maximálne závažne suchý 
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mesiac. Obdobie od apríla do mája 2009 s maximálne mierne suchým mesiacom. Ďalšími 

obdobiami sucha boli mierne suché mesiace september 2009 a september 2011. Obdobie od 

novembra do decembra 2011, ktoré bolo hodnotené ako mierne suché. Obdobie od marca do 

apríla 2013 s maximálne mierne suchým mesiacom. Jún 2012, ktorý bol klasifikovaný ako 

mierne suchý. Obdobie mierneho sucha od augusta do septembra 2012. Júl 2013, ktorý bol 

hodnotený ako mierne suchý. Obdobie od decembra 2013 do marca 2014, kde najsuchším 

mesiacom bol marec, a to v kategórii závažného sucha. Jún 2014, ktorý predstavoval obdobie 

mierneho sucha. Obdobie od júna do júla 2015 s mierne suchými mesiacmi. Obdobie od 

novembra do decembra 2015 s maximálne mierne suchým mesiacom. Marec 2014, ktorý bol 

hodnotený ako mierne suchý. Obdobie od augusta do septembra 2016 s maximálne mierne 

suchým mesiacom. Obdobie od decembra 2016 do augusta 2017 s extrémne suchým júnom.   

Lineárny trend bol klesajúci, teda aridný a na hladine významnosti α ≤ 0,05 bola 

preukázaná štatistická signifikantnosť.  

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo SHMÚ a VÚPOP), 2020. 

Obr. 7: Mesačné hodnoty Z-indexu v Bratislave v období 1960 – 2017 
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a obdobie od júla do augusta 1971 s maximálne mierne suchým mesiacom. Ďalšími obdobiami 

sucha boli mierne suché mesiace október a december 1971. Nasledovali dvojmesačné obdobia 

sucha od februára do marca 1972, od mája do júna 1973, od februára do marca 1974, od júna 

do júla 1976 a rovnako od júna do júla roku 1977, v ktorých bol najsuchším vždy jeden mierne 

suchý mesiac. Obdobie od decembra 1977 do marca 1978 s maximálne mierne suchými 

mesiacmi. Nasledovali mesiace máj 1979, august 1981 a september 1982, ktoré boli 

klasifikované ako mierne suché. Závažne suchým bol november 1982. Obdobie od júla do 

augusta 1983 s maximálne mierne suchým mesiacom. Ďalšie obdobie sucha predstavoval 

mierne suchý júl 1988. Obdobie od mája do júna 1989 s maximálne mierne suchým mesiacom. 

v období od septembra 1989 do marca 1990 bol zaznamenaný výskyt závažného sucha 

v januári. Obdobie od mája do augusta 1990, ktoré bolo ukončené závažne suchým mesiacom, 

najsuchším z obdobia. Obdobie od januára do apríla 1991, kde najsuchším bol mierne suchý 

mesiac. Obdobie od júna do októbra 1991 s maximálne mierne suchým mesiacom. Mierne 

sucho bolo zaznamenané v máji 1992. Obdobie od augusta do septembra 1992, kde závažne 

suchým bol prvý mesiac obdobia. Nasledoval mierne suchý október 1995. Obdobie od mája do 

júna 1997 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od augusta do októbra 1997 

s najsuchším mesiacom hodnoteným ako mierne suchý. v období od januára do augusta 1998 

boli zaznamenané dva závažne suché mesiace. Obdobie od septembra do októbra 1999 

s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od apríla do júna 2000, ktoré bolo ukončené 

závažne suchým mesiacom. Ďalším bol závažne suchý august 2000. Nasledoval mierne suchý 

august 2001. Obdobie od mája do júna 2003 s maximálne závažne suchým mesiacom, ktorým 

bol jún. Mierne suché obdobie od augusta do septembra 2003. Október 2005, ktorý bol 

hodnotený ako mierne suchý. Obdobie od septembra do decembra 2006, v ktorom prevažovali 

mierne suché mesiace. Obdobie od apríla do augusta 2007 s tromi závažne suchými mesiacmi. 

Ďalšími boli mesiace apríl 2009, september 2009 a september 2011, klasifikované ako mierne 

suché. Obdobie od novembra do decembra 2011 s maximálne mierne suchým mesiacom. 

Obdobie mierneho sucha, ktoré začalo marcom a končilo májom 2012. Obdobie od augusta do 

septembra 2012, ktoré začínalo závažne suchým mesiacom. Obdobie od novembra do decembra 

2012 s maximálne mierne suchým mesiacom. Júl 2013, ktorý bol hodnotený ako závažne suchý. 

Obdobie mierneho sucha od decembra 2013 do marca 2014. Mierne suchý jún 2014. Obdobie 

od novembra do decembra 2014 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od júna do 

júla 2015 s maximálne závažne suchým mesiacom na konci obdobia. Obdobie od novembra do 

decembra 2015, kde najsuchší mesiac bol hodnotený ako mierne suchý. Obdobie od decembra 
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2016 do marca 2017 s maximálne mierne suchými mesiacmi. Posledným bolo obdobie od mája 

do augusta 2017 s extrémne suchým júnom. 

Lineárny trend bol klesajúci, teda aridný a na hladine významnosti α ≤ 0,05 bola 

preukázaná štatistická signifikantnosť. 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo SHMÚ a VÚPOP), 2020. 

Obr. 8: Mesačné hodnoty Z-indexu v Piešťanoch v období 1960 – 2017 

 

V Hurbanove v sledovanom časovom rade bolo zaznamenaných 60 významných období 

sucha. Obdobie od augusta do októbra 1961 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie 

od augusta do septembra 1962 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od novembra 

1963 do februára 1964, kde najsuchší mesiac bol tiež v kategórii mierneho sucha. Obdobie od 

júla do augusta 1964 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od júna do augusta 1967, 

kde posledný mesiac bol mierne suchý. Obdobie od októbra do novembra 1967 s maximálne 

mierne suchým mesiacom. Obdobie od februára do júna 1968, kde najsuchšie mesiace boli 

klasifikované ako mierne suché. Nasledovali mierne suché obdobia, a to máj 1969, júl 1969, 

september až október 1969, október 1971, máj 1973 a marec 1974. Obdobie od mája do júla 

1977 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od októbra 1977 do marca 1978 

s maximálne závažne suchým mesiacom. Mierne suchý mesiac máj 1979. Obdobie od 

septembra do októbra 1979 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od mája do júna 

1982 s maximálne mierne suchým mesiacom. Nasledovali dva mierne suché mesiace, 

konkrétne september a november 1982. Obdobie od júla do septembra 1983, kde najsuchší 

mesiac bol hodnotený ako závažne suchý. Mesiace júl, september a november 1986 boli 

klasifikované ako mierne suché. Obdobie od septembra 1989 do marca 1990, kde posledný 
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mesiac bol klasifikovaný ako závažne suchý. Obdobie od mája do augusta 1990 s maximálne 

závažne suchými mesiacmi. Mierne suchý január 1991. Obdobie od augusta do septembra 1991 

s maximálne mierne suchým mesiacom. Máj 1992 klasifikovaný ako mierne sucho. Obdobie 

od augusta do septembra 1992 s maximálne závažne suchým mesiacom. Obdobie od apríla do 

augusta 1993 s maximálne mierne suchými mesiacmi. Mierne suché mesiace júl 1994 a október 

1995. Obdobie od novembra 1996 do marca 1997 s maximálne mierne suchým mesiacom. 

Mierne suchý jún 1997. Obdobie od augusta do októbra 1997, kde bol najsuchším mesiac 

v kategórii mierneho sucha. Obdobie od februára do marca 1998 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Mierne suchý september 1999. Obdobie od mája do júna 2000, kde bol posledný 

mesiac hodnotený ako extrémne suchý. Obdobie od augusta do októbra 2000 s maximálne 

mierne suchým mesiacom. Mierne suchý august 2001. Obdobie od októbra 2001 do marca 2002 

s maximálne mierne suchými mesiacmi. Obdobie od mája do júna 2002 s maximálne mierne 

suchým mesiacom. Obdobie od marca do septembra 2003, v ktorom prevažovali mierne suché 

mesiace. Obdobie od novembra 2003 do januára 2004 s maximálne mierne suchými mesiacmi. 

Obdobie od septembra 2006 do februára 2007, kde najsuchším bol závažne suchý december. 

Obdobie od apríla do júla 2007 s maximálne závažne suchými mesiacmi. Obdobie od decembra 

2007 do februára 2008 s maximálne mierne suchým mesiacom. Mierne suchý máj 2008. 

Obdobie od októbra do novembra 2008 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od 

apríla do mája 2009, kde najsuchším bol mierne suchý mesiac. Obdobie od augusta do 

decembra 2011, v ktorom prevažovali mierne suché mesiace. Obdobie od februára do júna 

2012, kde najsuchšími boli závažne suché mesiace. Obdobie od augusta do septembra 2012 

s maximálne závažne suchým mesiacom. Ďalšími obdobiami sucha boli mierne suché mesiace 

november 2012 a jún 2014. Obdobie od júna do júla 2015 s najsuchším mesiacom v kategórii 

závažného sucha. Nasledovali dve obdobia od novembra do decembra 2015 a od mája do júna 

2017, v ktorých bol jeden mierne suchý mesiac. August 2017, ktorý bol hodnotený ako mierne 

suchý. 

Lineárny trend bol klesajúci, teda aridný, avšak na hladine významnosti α ≤ 0,05 nebola 

preukázaná štatistická signifikantnosť. 
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Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo SHMÚ a VÚPOP), 2020. 

Obr. 9: Mesačné hodnoty Z-indexu v Hurbanove v období 1960 – 2017 

 

V Čadci v časovom rade 1960 – 2017 bolo zaznamenaných 51 významných období 

sucha. Obdobie od augusta do septembra 1961 s maximálne mierne suchým mesiacom. 

Obdobie od augusta do októbra 1962, kde najsuchšie boli mierne suché mesiace. Mierne suchý 

júl 1963. Obdobie od apríla do mája 1964 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od 

júla do augusta 1967, kde najsuchším bol mierne suchý mesiac. Mierne sucho v novembri 1967. 

Obdobie od decembra 1968 do januára 1969, ktoré končilo závažne suchým mesiacom. 

Obdobie od septembra do októbra 1969 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od 

decembra 1969 do januára 1970, ktoré začínalo mierne suchým mesiacom. Obdobie od januára 

do marca 1972 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od decembra 1972 do marca 

1973 s maximálne mierne suchými mesiacmi. Obdobie od mája do augusta 1973, ktoré končilo 

závažne suchým mesiacom. Obdobie od januára do mája 1974 s maximálne závažne suchým 

mesiacom. Nasledoval závažne suchý jún 1976. Obdobie od októbra do decembra 1978 

s maximálne mierne suchým mesiacom. Mierne suchý máj 1979. Obdobie od augusta do 

septembra 1982 s maximálne mierne suchým mesiacom. Ďalším bolo mierne sucho v novembri 

1982. Obdobie od júna do septembra 1983 s najsuchším júlom, ktorý bol hodnotený ako 

závažne suchý. Obdobie od novembra 1983 do januára 1984 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Obdobie od júla do augusta 1987 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie 

od októbra 1987 do januára 1988, kde najsuchšie boli mierne suché mesiace. Obdobie od 

augusta 1989 do marca 1990, kde január a marec boli závažne suché. Obdobie od mája do 

augusta 1990 s prevahou mierne suchých mesiacov. Obdobie od júla do októbra 1991 

s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od mája do augusta 1992, ktoré končilo 
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extrémnym suchom v auguste. Obdobie od apríla do júna 1993 s maximálne mierne suchými 

mesiacmi. Obdobie od júna do júla 1994 s maximálne mierne suchým mesiacom. Nasledovalo 

mierne sucho v októbri 1995. Obdobie od novembra 1996 do januára 1997, kde najsuchším bol 

mierne suchý mesiac. Máj 1998, ktorý bol hodnotený ako mierne suchý mesiac. Obdobie od 

augusta do septembra 1999 s maximálne mierne suchým mesiacom. Mierne suchý november 

1999. Obdobie od apríla do septembra 2000 s extrémnym suchom v júni. Obdobie mierneho 

sucha od decembra 2000 do februára 2001. Obdobie od mája do augusta 2001 s maximálne 

mierne suchými mesiacmi. Nasledoval mierne suchý október 2001. Obdobie od februára do 

apríla 2003 s maximálne mierne suchým mesiacom. Závažne suchý jún 2003. Obdobie od 

augusta do septembra 2003 s najsuchším augustom, ktorý bol hodnotený ako závažne suchý. 

Mierne sucho v novembri až decembri 2003. Obdobie od mája do júna 2005, ktoré končilo 

závažne suchým mesiacom. Obdobia mierneho sucha v októbri 2005 a od júna do júla 2006. 

Obdobie od septembra do decembra 2006, ktoré končilo závažným suchom. Nasledovalo 

závažné sucho v apríli 2007. Obdobie od apríla do júna 2008 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Obdobie od augusta 2008 do februára 2009, kde najsuchšie boli mierne suché 

mesiace. Závažne suchý apríl 2009. Obdobie od júla do septembra 2009 s maximálne mierne 

suchým mesiacom. Obdobie od júna do augusta 2015 s najsuchším mesiacom v kategórii 

mierneho sucha. 

Lineárny trend bol rastúci, teda humídny a na hladine významnosti α ≤ 0,05 bola 

preukázaná štatistická signifikantnosť. 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo SHMÚ a VÚPOP), 2020. 

Obr. 10: Mesačné hodnoty Z-indexu v Čadci v období 1960 – 2017 
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Na Sliači v sledovanom časovom rade bolo zaznamenaných 48 významných období 

sucha. Obdobie od augusta do septembra 1961, ktoré končilo závažne suchým mesiacom. 

Obdobie od decembra 1963 do januára 1964 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie 

od apríla do mája 1964, kde bol jeden mesiac hodnotený ako mierne suchý. Obdobie od októbra 

do novembra 1967 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od apríla do júla 1969, 

kde najsuchšie mesiace boli klasifikované ako mierne suché. Obdobie od septembra 1969 do 

januára 1970, ktoré začínalo mierne suchým mesiacom, najsuchším z obdobia. Mierne suchý 

máj 1973. Obdobie od júla do augusta 1973 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie 

od decembra 1973 do januára 1974, kde najsuchší bol mesiac hodnotený ako mierne suchý. 

Obdobie od marca do apríla 1974 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od júna do 

júla 1976, ktoré začínalo závažne suchým mesiacom. Obdobie od júna 1983 do januára 1984, 

kde najsuchším mesiacom bol júl, a to v kategórii závažného sucha. Nasledoval mierne suchý 

mesiac november 1986. Obdobie od júna do augusta 1987 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Obdobie od decembra 1987 do januára 1988, kde najsuchším bol mierne suchý 

mesiac. Obdobie mierneho sucha od júna do júla 1988. Obdobie od októbra do novembra 1988 

s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od januára do marca 1989, ktoré začínalo 

závažne suchým mesiacom. Obdobie od septembra 1989 do marca 1990 so závažne suchým 

januárom, ktorý predstavoval najsuchší mesiac z obdobia. Obdobie od júna do augusta 1990 

s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od mája do augusta 1992 ukončené extrémne 

suchým mesiacom. Obdobie od marca do júla 1993, v ktorom prevažovali mierne suché 

mesiace. Obdobie od októbra do novembra 1995 s maximálne mierne suchým mesiacom. 

Ďalšími obdobiami sucha boli mierne suché mesiace február a august 1998. Obdobie od mája 

do októbra 2000, v ktorom bol najsuchším mesiacom august, klasifikovaný ako závažne suchý. 

Obdobie od mája do júna 2001 s maximálne mierne suchým mesiacom. Jún 2003, ktorý bol 

hodnotený ako extrémne sucho. Nasledovalo obdobie mierneho sucha od augusta do septembra 

2003. Obdobie od novembra 2003 do januára 2004, ktoré bolo prevažne mierne suché. Závažné 

sucho v júni 2005. Ďalšími obdobiami sucha boli mierne suché mesiace október 2005 a júl 

2006. Obdobie od septembra do decembra 2006, ktoré bolo ukončené extrémne suchým 

mesiacom. Apríl 2007 bol mierne suchý. Mierne suché obdobie od júna do júla 2007. Obdobie 

od októbra 2007 do februára 2008 ukončené závažne suchým mesiacom. Mierne suchý apríl 

2009. Obdobie od apríla do mája 2011 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od 

augusta 2011 do mája 2012 s výskytom troch závažne suchých mesiacov. Obdobie od augusta 

do septembra 2012, ktoré začalo závažne suchým mesiacom. Mierne suchý júl 2013. Obdobie 

od decembra 2013 do januára 2014 s maximálne mierne suchým mesiacom. Nasledovalo 
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mierne sucho v júni 2014, závažné sucho v júni 2015 a mierne sucho v auguste a v decembri 

2015. Posledným bol mierne suchý máj 2017. 

Lineárny trend bol klesajúci, teda aridný a na hladine významnosti α ≤ 0,05 bola 

preukázaná štatistická signifikantnosť. 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo SHMÚ a VÚPOP), 2020. 

Obr. 11: Mesačné hodnoty Z-indexu na Sliači v období 1960 – 2017 

 

V Boľkovciach v časovom rade 1960 – 2017 bolo zistených 51 významných období sucha. 

Obdobie od marca do apríla 1961 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od augusta do 

septembra 1961, ktoré končilo závažným suchom. Obdobie od júna do októbra 1962 s maximálne 

mierne suchými mesiacmi. Obdobie od novembra 1963 do februára 1964, kde najsuchšie boli 

mierne suché mesiace. Obdobie od apríla do júla 1964, kde najsuchším bol závažne suchý máj. 

Obdobie od júla do augusta 1967 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od marca do 

augusta 1968 s najsuchším mesiacom jún, ktorý bol klasifikovaný ako závažne suchý. Mierne suchý 

október 1968. Obdobie od septembra do októbra 1969 s maximálne mierne suchým mesiacom. 

Obdobie od júna do augusta 1971, kde najsuchším bol tiež mesiac hodnotený ako mierne suchý. 

Nasledovali obdobia mierneho sucha, konkrétne december 1971 a máj 1973. Obdobie od marca do 

apríla 1974 s maximálne mierne suchým mesiacom. Mierne suchý jún 1976. Obdobie od augusta 

do októbra 1982 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od júla do decembra 1983, ktoré 

začalo závažne suchým mesiacom. Obdobie od septembra do októbra 1985 s maximálne mierne 

suchým mesiacom. Obdobie od júla do decembra 1986, počas ktorého boli najsuchšie mierne suché 

mesiace. Obdobie od januára do februára a od septembra do októbra 1989 s maximálne mierne 

suchým mesiacom. Obdobie od decembra 1989 do marca 1990, kde najsuchšie boli mierne suché 
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mesiace. Ďalšími boli dva mierne suché mesiace, a to august 1990 a máj 1992. Závažne suchý bol 

august 1992. Obdobie od apríla do mája 1993, ktoré končilo extrémne suchým mesiacom. Obdobie 

od júla do augusta 1993, ktoré začínalo závažne suchým mesiacom. Obdobie od júna do júla 1994 

s maximálne mierne suchým mesiacom. Nasledovali mesiace október 1995 a jún 1996, ktoré boli 

hodnotené ako mierne suché. Obdobie od februára do marca 1998 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Mierne sucho od mája do júna 2000. Obdobie od augusta do októbra 2000 prevažne 

s mierne suchými mesiacmi. Obdobie od mája do júna 2001 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Mierne suchý august 2001. Obdobie od októbra 2001 do júla 2002, ktoré malo prevažne 

mierne suchý charakter. Obdobie od mája do júna 2003, ktoré končilo extrémne suchým mesiacom. 

Obdobie od augusta do septembra 2003 s maximálne mierne suchým mesiacom. Mierne suchý 

november 2004. Obdobie od septembra 2006 do januára 2007, kde najsuchším mesiacom bol 

november, hodnotený ako závažne suchý. Obdobie od apríla do mája 2007, ktoré začínalo závažne 

suchým mesiacom. Júl 2007, ktorý bol závažne suchý. Obdobie od januára do februára 2008 

s maximálne mierne suchým mesiacom. Mierne suchý apríl 2009. Obdobie od júla do septembra 

2009, kde najsuchší bol mierne suchý mesiac. Obdobie od augusta do novembra 2011 so závažne 

suchým septembrom. Obdobie od januára do júna 2012 so závažne suchým májom. Obdobie od 

augusta do septembra 2012, ktoré začínalo závažne suchým mesiacom. Obdobie mierneho sucha 

od júla do augusta 2013. Mierne suchý marec 2014. Obdobie mierneho sucha od júna do júla 2015. 

Posledným bolo obdobie od júna do augusta 2017 s maximálne mierne suchým mesiacom. 

Lineárny trend bol klesajúci, teda aridný, avšak na hladine významnosti α ≤ 0,05 nebola 

preukázaná štatistická signifikantnosť. 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo SHMÚ a VÚPOP), 2020. 

Obr. 12: Mesačné hodnoty Z-indexu v Boľkovciach v období 1960 – 2017 
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V Rimavskej Sobote v časovom rade 1960 – 2017 bolo identifikovaných 61 

významných období sucha. Obdobie od marca do apríla 1961 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Obdobie od júna do októbra 1961, v ktorom najsuchším mesiacom bol september 

hodnotený ako závažne suchý. Obdobie od júna do októbra 1962 s maximálne mierne suchými 

mesiacmi. Obdobie od októbra 1963 do februára 1694 so závažným suchom v januári. Obdobie 

od apríla do mája 1964 s maximálne mierne suchým mesiacom. Nasledovalo mierne sucho 

v júli 1967. Obdobie od novembra 1967 do marca 1968 s maximálne mierne suchými mesiacmi. 

Obdobie od mája do júla 1968, kde najsuchším mesiacom bol jún, hodnotený ako závažne 

suchý. Mierne suchý október 1968. Obdobie od júna do augusta 1971 s maximálne mierne 

suchým mesiacom. Obdobie od decembra 1971 do marca 1972, v ktorom prevládali mierne 

suché mesiace. Obdobie od decembra 1972 do januára 1973 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Závažné sucho v máji 1973. Júl 1973, ktorý bol hodnotený ako mierne suchý. 

Obdobie od novembra 1973 do apríla 1974 s maximálne mierne suchými mesiacmi. Jún 1976, 

ktorý bol klasifikovaný ako mierne suchý. Obdobie od mája do júna 1977 s maximálne mierne 

suchým mesiacom. Ďalšími obdobiami mierneho sucha boli mesiace máj a júl 1979. Obdobie 

apríla do mája 1981 s maximálne mierne suchým mesiacom. Mierne suchý máj 1982. Obdobie 

od augusta do novembra 1982 s maximálne mierne suchým mesiacom. Nasledovalo obdobie 

mierneho sucha v januári 1983. Obdobie od júla do augusta 1983 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Obdobie od novembra 1983 do januára 1984, kde najsuchším bol mierne suchý 

mesiac. Obdobie od septembra do októbra 1985 s maximálne mierne suchým mesiacom. 

Obdobie od septembra do decembra 1986, kde prevládali mierne suché mesiace. Ďalšie obdobia 

s maximálne mierne suchým mesiacom boli od októbra do novembra 1988, od januára do 

februára 1989 a od decembra 1989 do marca 1990. Ďalšími obdobiami mierneho sucha boli 

mesiace august 1990 a máj 1992. Obdobie od júla do septembra 1992, kde najsuchším 

mesiacom bol august, ktorý bol hodnotený ako závažne suchý. Obdobie od novembra 1992 do 

augusta 1993 s extrémnym suchom v máji. Obdobia od júla do augusta 1994 a od októbra do 

novembra 1995, v ktorých najsuchší bol mierne suchý mesiac. Obdobia mierneho sucha, ktoré 

boli zaznamenané v máji a auguste 1997 a od mája do júna 2000. Obdobie od augusta do 

októbra 2000, ktoré začalo najsuchším mesiacom, klasifikovaným ako mierne suchý. 

Nasledovali dva mierne suché mesiace, a to máj a október 2001. Obdobie od decembra 2001 

do februára 2002 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie mierneho sucha od apríla 

do júna 2002. Obdobie od mája do júna 2003, ktoré končilo závažne suchým mesiacom. 

Obdobie od augusta do septembra 2003 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od 

septembra do decembra 2006, ktoré končilo dvomi závažne suchými mesiacmi. Závažné sucho 
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v apríli 2007. Obdobie od júna do júla 2007, ktoré končilo závažným suchom. Mierne sucho 

v apríli 2009. Obdobie od júla do septembra 2009 s maximálne mierne suchým mesiacom. 

Obdobie od augusta 2011 do júna 2012 s extrémnym suchom v máji. Obdobie od augusta do 

septembra 2012 so závažne suchým mesiacom na začiatku obdobia. Nasledovali mierne suché 

obdobia od júla do augusta 2013, december 2013 a marec 2014. Obdobie od júna do augusta 

2015 s maximálne mierne suchými mesiacmi. Obdobie od novembra do decembra 2015, kde 

najsuchší bol mierne suchý mesiac. Obdobia mierneho sucha december 2016 a marec a jún 

2017. 

Lineárny trend bol klesajúci, teda aridný, avšak na hladine významnosti α ≤ 0,05 nebola 

preukázaná štatistická signifikantnosť. 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo SHMÚ a VÚPOP), 2020. 

Obr. 13: Mesačné hodnoty Z-indexu v Rimavskej Sobote v období 1960 – 2017 

 

V Telgárte v časovom rade 1960 – 2017 bolo zaznamenaných 59 významných období 

sucha. Obdobie od februára do apríla 1961 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie 

od augusta do októbra 1961, kde najsuchším mesiacom bol september, hodnotený ako závažne 

suchý. Obdobie od augusta do októbra 1962 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie 

od novembra 1963 do januára 1964 s maximálne mierne suchými mesiacmi. Mierne suché 

obdobie od apríla do mája 1964. Obdobie od júla do augusta 1967 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Obdobie od októbra do decembra 1967, kde najsuchším bol závažne suchý 

november. Obdobie mierneho sucha od septembra do októbra 1969. Obdobie od septembra do 

decembra 1971 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie závažného sucha v máji 1973. 

Obdobie od marca do apríla 1974 s maximálne mierne suchým mesiacom. Závažne suchý jún 
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1976. Obdobie od mája do júna 1977, kde jún bol hodnotený ako závažne suchý. Nasledovali 

mierne suché mesiace, a to október 1977, máj a júl 1979. Obdobie od júla do augusta 1981 

s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od februára do mája 1982 s maximálne 

mierne suchými mesiacmi. Mierne suchý august 1982. Obdobie od mája do júla 1983 

s maximálne mierne suchým mesiacom. Mierne suchý júl 1984. Obdobie od septembra do 

októbra 1985 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od júla do decembra 1986, kde 

november bol hodnotený ako extrémne suchý. Obdobie od júna do augusta 1987 s maximálne 

mierne suchými mesiacmi. Mierne suchý október 1987. Obdobie od septembra do októbra 1989 

s maximálne mierne suchým mesiacom. Marec 1990, ktorý bol klasifikovaný ako mierne suchý. 

Obdobie od júna do augusta 1990 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od marca 

do apríla 1991, kde najsuchší mesiac bol v kategórii mierneho sucha. Obdobie od mája do 

augusta 1992, kde posledný mesiac bol hodnotený ako extrémne suchý. Obdobie od apríla do 

augusta 1993, v ktorom prevažovali mierne suché mesiace. Obdobie od júna do augusta, kde 

najsuchším bol júl klasifikovaný ako závažne suchý. Obdobie od októbra do novembra 1995 

s maximálne mierne suchým mesiacom. Nasledovali tri mierne suché mesiace, konkrétne 

február a august 1998 a máj 1999. Obdobie od septembra do novembra 1999 s maximálne 

mierne suchým mesiacom. Obdobie od septembra do októbra 2000 s maximálne mierne 

suchým mesiacom. Obdobie od mája do júna 2001, kde najsuchším bol závažne suchý máj. 

Mierne suchý október 2001. Obdobie od marca do júna 2002 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Obdobie od júna do septembra 2003, ktoré začínalo extrémne suchým mesiacom. 

Obdobie od novembra 2003 do februára 2004 s prevahou závažne suchých mesiacov. 

Nasledovalo mierne sucho v októbri 2005 a v júli 2006. Obdobie od septembra do decembra 

2006, ktoré končilo dvomi závažne suchými mesiacmi. Obdobie od apríla do júla 2007, 

začínajúce závažným suchom. Obdobie od apríla do mája 2009, kde apríl bol závažne suchý. 

Ďalšími boli mierne suché mesiace apríl a september 2011. Nasledoval závažne suchý 

november 2011. Obdobie od februára do marca 2012 s maximálne mierne suchým mesiacom. 

Ďalšími boli závažne suchý máj 2012 a mierne suché mesiace august 2012 a apríl 2013. 

Obdobie od júla do augusta 2013 s maximálne mierne suchým mesiacom. Mierne suchý apríl 

2015. Obdobie od júna do augusta 2015, končiace závažným suchom. Posledným bol mierne 

suchý jún 2017.  

Lineárny trend bol rastúci, teda humídny, avšak na hladine významnosti α ≤ 0,05 nebola 

preukázaná štatistická signifikantnosť. 
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Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo SHMÚ a VÚPOP), 2020. 

Obr. 14: Mesačné hodnoty Z-indexu v Telgárte v období 1960 – 2017 

 

V Poprade v časovom rade 1960 – 2017 bolo identifikovaných 60 významných období 

sucha. Od marca do apríla 1961 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od augusta 

do októbra 1961 rovnako s maximálne mierne suchým mesiacom. Nasledovali obdobia 

mierneho sucha, ktorými boli október 1962 a jún až júl 1963. Obdobie od októbra 1963 do júla 

1964, v ktorom boli zaznamenané aj extrémne suché mesiace, konkrétne január a máj. Obdobie 

od júla do septembra 1967 s maximálne mierne suchými mesiacmi. Obdobie od novembra 1967 

do apríla 1968 s maximálne mierne suchými mesiacmi. Nasledovalo závažné sucho v máji 

1969. Obdobie od septembra do novembra 1969, ktoré začínalo závažne suchým mesiacom. 

Obdobie od decembra 1971 do marca 1972 s maximálne mierne suchým mesiacom. Ďalšie 

obdobia mierneho sucha boli zaznamenané v máji a auguste 1973. Obdobie od októbra 1973 do 

apríla 1974, kde najsuchší mesiac bol marec, hodnotený ako závažne suchý. Obdobie od júna 

do augusta 1976, ktoré začínalo závažne suchým mesiacom. Obdobie od mája do júna 1977 

s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od októbra 1977 do marca 1978, v ktorom 

prevládalo mierne sucho. Ďalšími obdobiami sucha boli mierne suché mesiace máj a júl 1979. 

Obdobie od februára do júna 1982, kde najsuchším bol máj, klasifikovaný ako závažne suchý. 

Obdobie od augusta do novembra 1982, ktoré začínalo najsuchším mesiacom, v ktorom bolo 

zaznamenané závažné sucho. Obdobie od júna do augusta 1983 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Obdobie od októbra 1983 do apríla 1984 s najsuchším decembrom, ktorý bol 

hodnotený ako závažne suchý. Nasledovali mierne suché mesiace apríl a júl 1986. Obdobie od 

septembra 1986 do februára 1987, v ktorom boli zaznamenané dva závažne suché mesiace. 

Obdobie od júna do augusta 1987 s maximálne mierne suchými mesiacmi. Október 1987, ktorý 

y = 0,0002x - 0,0595
R² = 0,0003

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

19
60

19
61

19
62

19
63

19
64

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Telgárt 1960 – 2017

DOI: https://doi.org/10.151414/2020.9788055222660

https://doi.org/10.151414/2020.9788055222660


58 

bol klasifikovaný ako mierne suchý. Obdobie od októbra do novembra 1988 s maximálne 

mierne suchým mesiacom. Ďalšie boli obdobia mierneho sucha v auguste 1990 a v marci 1991. 

Obdobie od mája do augusta 1992 ukončené závažne suchým mesiacom. Obdobie od júna do 

augusta 1994 s výskytom extrémne suchého mesiaca v strede obdobia. Obdobie od novembra 

1994 do januára 1995 s maximálne mierne suchými mesiacmi. Obdobie od októbra do 

novembra 1995 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie závažného sucha v auguste 

1998. Mierne suché mesiace máj a september 1999. Obdobie od augusta do novembra 2000 

s najsuchším mesiacom v kategórii závažného sucha, ktorým bol október. Nasledovalo mierne 

sucho v máji 2001. Obdobie od marca do júna 2002 s maximálne mierne suchým mesiacom. 

Jún 2003, ktorý bol hodnotený ako závažne suchý. Závažné sucho sa prejavilo aj v období od 

augusta do septembra 2003, a to v prvom mesiaci. Trojmesačné obdobie od novembra 2003 do 

januára 2004, ktoré bolo hodnotené ako závažne suché. Nasledovalo mierne sucho v júli 2006. 

v období od septembra do decembra 2006 boli zaznamenané závažne suché mesiace, ktorými 

obdobie začínalo aj končilo. Apríl 2007, ktorý bol klasifikovaný ako závažne suchý. Obdobie 

od mája do júna 2008, ktoré končilo suchším mesiacom, a to v kategórii závažného sucha. 

Nasledovali dve mierne suché obdobia, konkrétne v novembri 2008 a v apríli až máji 2009. 

Obdobie od apríla do mája 2011 s maximálne mierne suchým mesiacom. Závažné sucho 

v septembri 2011. Obdobie od novembra do decembra 2011 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Obdobie od februára do júna 2012 s maximálne mierne suchými mesiacmi. 

Nasledovali obdobia mierneho sucha od augusta do septembra 2012, v apríli 2013, od júla do 

augusta 2013 a v apríli 2015. Obdobie od júna do augusta 2015, ktoré bolo ukončené extrémne 

suchým mesiacom. Obdobie od mája do júna 2016 s maximálne mierne suchým mesiacom. 

Posledným bolo obdobie od júna do júla 2017, ktoré začínalo závažne suchým mesiacom, 

najsuchším mesiacom obdobia. 

Lineárny trend bol rastúci, teda humídny, avšak na hladine významnosti α ≤ 0,05 nebola 

preukázaná štatistická signifikantnosť. 
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Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo SHMÚ a VÚPOP), 2020. 

Obr. 15: Mesačné hodnoty Z-indexu v Poprade v období 1960 – 2017 

 

V Košiciach v sledovanom časovom rade bolo zaznamenaných 66 významných období 

sucha. Obdobie od marca do apríla 1961 s maximálne mierne suchým mesiacom. Jún 1961, 

ktorý bol hodnotený ako mierne suchý. Obdobie od augusta do októbra 1961, ktoré začínalo 

dvomi najsuchšími mesiacmi, klasifikovanými ako závažné sucho. Nasledovali tri obdobia 

mierneho sucha, a to v júni 1962, od septembra do októbra 1962 a v júli 1963. Obdobie od 

novembra 1963 do februára 1964 s maximálne mierne suchými mesiacmi. Obdobie od mája do 

júla 1964, v ktorom bol najsuchší jún, hodnotený ako závažne suchý. Obdobie od mája do 

augusta 1967, ktoré končilo dvomi závažne suchými mesiacmi. Obdobie od novembra 1967 do 

januára 1968 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od apríla do júna 1968, ktoré 

končilo extrémne suchým mesiacom. Obdobie mierneho sucha v októbri 1968. Obdobie od 

septembra do októbra 1969 s maximálne mierne suchým mesiacom. Mierne suchý júl 1972. 

Obdobie od decembra 1972 do januára 1973 s maximálne mierne suchým mesiacom. Ďalšími 

obdobiami mierneho sucha boli marec a máj 1973. v období od decembra 1973 do apríla 1974 

bolo zaznamenané závažné sucho, a to v marci. Nasledoval mierne suchý august 1976. Obdobie 

od mája do júla 1977 s maximálne mierne suchým mesiacom. Mierne sucho v októbri 1977. 

Obdobie od septembra do októbra 1979 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od 

novembra 1983 do februára 1984 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od apríla 

do júla 1986, kde najsuchším bol mierne suchý mesiac. Obdobie od septembra 1986 do februára 

1987, ktoré začínalo závažne suchým mesiacom. Mierne suchý júl 1987. Obdobie od septembra 

do októbra 1989 s maximálne mierne suchým mesiacom. Ďalšími obdobiami sucha boli mierne 

suché mesiace december 1989 a marec 1990. Obdobie od mája do júna 1990 s maximálne 
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mierne suchým mesiacom. Závažne suchý august 1990. Mierne sucho bolo zaznamenané 

v septembri 1991. Obdobie od júla do septembra 1992 s najsuchším mesiacom hodnoteným ako 

závažné sucho, ktorým bol august. Obdobie od apríla do júna 1993 s maximálne mierne 

suchými mesiacmi. Obdobie od augusta do septembra 1993 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Obdobie od júna do júla 1994, ktoré končilo extrémne suchým mesiacom. Obdobie 

od novembra 1994 do januára 1995 s maximálne mierne suchým mesiacom. Nasledovalo 

závažné sucho v júli 1995 a mierne sucho v októbri 1995. Zaznamenaný bol mierne suchý 

august 2000. Obdobie od októbra do novembra 2000, ktoré začínalo závažne suchým 

mesiacom. Ďalšími obdobiami sucha boli mierne suché mesiace máj, august a október roku 

2001. Obdobie od decembra 2001 do júna 2002 s najsuchšími mesiacmi v kategórii závažného 

sucha, ktorými boli február a máj. Obdobie od mája do júla 2003, ktoré končilo dvomi závažne 

suchými mesiacmi. Mierne sucho v júli 2006. Obdobie od septembra do decembra 2006 

s maximálne mierne suchými mesiacmi. Obdobie od marca do mája 2007, ktoré končilo dvomi 

závažne suchými mesiacmi. Júl 2007, ktorý bol hodnotený ako mierne suchý. Obdobie od apríla 

do mája 2009 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od júla do augusta 2009, kde 

najsuchším bol august hodnotený ako závažne suchý. Obdobie od apríla do mája 2011 

s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od augusta do novembra 2011 s maximálne 

mierne suchými mesiacmi. Obdobie od februára do marca 2012 s najsuchším mesiacom 

klasifikovaným ako mierne suchý. Mierne sucho v máji 2012. Obdobie od augusta do 

septembra 2012, ktoré začínalo závažne suchým mesiacom. Závažné sucho bolo zaznamenané 

v auguste 2013 a mierne sucho v decembri toho roku. Obdobie mierneho sucha v novembri až 

decembri 2014. Obdobie od marca do apríla 2015 s maximálne mierne suchým mesiacom. 

Obdobie od júna do augusta 2015, ktoré začínalo aj končilo závažne suchým mesiacom. 

Obdobie od novembra do decembra 2015 s maximálne mierne suchým mesiacom. Nasledoval 

mierne suchý september 2016. Obdobie od mája do júna 2017 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Posledným bol mierne suchý august 2017. 

Lineárny trend bol klesajúci, teda aridný a na hladine významnosti α ≤ 0,05 bola 

preukázaná štatistická signifikantnosť. 
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Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo SHMÚ a VÚPOP), 2020. 

Obr. 16: Mesačné hodnoty Z-indexu v Košiciach v období 1960 – 2017 

 

V Milhostove v časovom rade 1960 – 2017 bolo zaznamenaných 54 významných 

období sucha. Obdobie od augusta do októbra 1961 so závažne suchým septembrom. Obdobie 

mierneho sucha od septembra do októbra 1962. Obdobie od novembra 1963 do februára 1964 

s maximálne mierne suchými mesiacmi. Obdobie od mája do júla 1964, kde najsuchším bol 

závažne suchý jún. Obdobie od júla do septembra 1967 so závažným suchom v auguste. 

Obdobie od novembra 1967 do januára 1968 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie 

od marca do júna 1968, ktoré končilo najsuchším mesiacom klasifikovaným ako mierne suchý. 

Obdobie od mája do júna 1969 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od septembra 

do októbra 1969, ktoré začalo závažným suchom. Nasledovali dve obdobia s maximálne mierne 

suchým mesiacom, od februára do marca a od júna do júla 1972. Obdobie mierneho sucha od 

decembra 1972 do januára 1973. Obdobie od marca do mája 1973 s maximálne mierne suchými 

mesiacmi. Obdobie od augusta 1973 do apríla 1974, ktoré končilo dvomi závažne suchými 

mesiacmi. Nasledovali tri obdobia s mierne suchým mesiacom, a to august až september 1974, 

júl až august 1976 a december 1983 až február 1984. Apríl 1984, ktorý bol hodnotený ako 

mierne suchý. Obdobie od septembra do decembra 1986 s maximálne mierne suchými 

mesiacmi. Obdobie od septembra do októbra 1987, kde najsuchším bol mierne suchý mesiac. 

Obdobie od júla do októbra 1989 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od 

decembra 1989 do marca 1990, ktoré končilo najsuchším mesiacom obdobia, ktorý bol 

klasifikovaný ako závažné sucho. August 1990, ktorý bol hodnotený ako mierne suchý. 

Obdobie od mája do augusta 1992 s extrémne suchým mesiacom na konci obdobia. Obdobie 

od mája do júla 1993 s maximálne mierne suchými mesiacmi. Obdobie od júna do júla 1994, 
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ktoré končilo najsuchším mesiacom obdobia, hodnoteným ako závažne suchý. Ďalšími 

obdobiami sucha boli mierne suché mesiace júl 1995 a jún 1996. Obdobie od júna do júla 1999 

s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od septembra do októbra 1999, ktoré začínalo 

závažne suchým mesiacom. Obdobie od apríla do júna 2000 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Nasledovalo mierne sucho v auguste a októbri 2000 a v júli 2002. Obdobie od apríla 

do júna 2003 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobia mierneho sucha boli 

zaznamenané v auguste 2003 a v júli 2006. Obdobie od septembra do decembra 2006 

s prevahou mierne suchých mesiacov. Obdobie od marca do augusta 2007 so závažne suchými 

mesiacmi apríl, júl a august. Obdobie od apríla do mája 2009 s maximálne mierne suchým 

mesiacom. Obdobie od júla do septembra 2009, ktoré začínalo závažne suchým mesiacom, 

najsuchším mesiacom z obdobia. Obdobie od augusta do novembra 2011 s maximálne mierne 

suchým mesiacom. Obdobie od februára do júna 2012, v ktorom prevládali mierne suché 

mesiace. Nasledovalo závažné sucho v auguste 2012. Obdobie od júla do augusta 2013, ktoré 

končilo závažne suchým mesiacom. v roku 2013 nastúpilo mierne sucho v októbri a závažné 

sucho v decembri a v roku 2014 mierne sucho v marci a závažné sucho v júni. Obdobie 

mierneho sucha od novembra do decembra 2014. Obdobie od februára do augusta 2015, ktoré 

končilo extrémne suchým mesiacom. Mierne sucho v decembri 2015 a v apríli a v júni 2016. 

Lineárny trend bol klesajúci, teda aridný, avšak na hladine významnosti α ≤ 0,05 nebola 

preukázaná štatistická signifikantnosť. 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo SHMÚ a VÚPOP), 2020. 

Obr. 17: Mesačné hodnoty Z-indexu v Milhostove v období 1960 – 2017 
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V Kamenici nad Cirochou v časovom rade 1960 – 2017 bolo pozorovaných 57 významných 

období sucha. Obdobie od februára do júna 1961, kde najsuchším bol apríl, hodnotený ako závažné 

sucho. Obdobie od augusta 1961 do februára 1962 s extrémnym suchom v septembri. Obdobie od 

júla do októbra 1962 s maximálne závažne suchým mesiacom na konci obdobia. Obdobie od mája 

do júla 1963, kde najsuchším mesiacom bol jún, hodnotený ako závažne suchý. Obdobie od októbra 

1963 do februára 1964 s extrémnym suchom v januári. Obdobie mierneho sucha od júna do júla 

1964. Nasledovali obdobia s maximálne mierne suchým mesiacom, a to od augusta do septembra 

1967, od novembra 1967 do januára 1968 a od septembra do októbra 1969. Obdobie mierneho sucha 

od februára do marca 1972. Obdobia, v ktorých najzávažnejšie bolo mierne sucho boli august až 

október 1973, december 1973 až január 1974 a marec až apríl 1974. Ďalšími obdobiami sucha boli 

mierne suché mesiace november 1975 a február 1976. Obdobie od júna do augusta 1976 

s maximálne mierne suchým mesiacom. Nasledovalo mierne sucho v máji a v októbri 1977. 

Obdobie od mája do júla 1979, kde najsuchším bol mierne suchý mesiac. Obdobie od septembra do 

októbra 1979 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od septembra do decembra 1986 so 

závažným suchom v septembri a novembri. Mierne sucho vo februári 1987. Obdobie od septembra 

do októbra 1987 s maximálne mierne suchým mesiacom. Mierne suché obdobia, ktorými boli júl 

1988, marec, jún, júl a september 1991 a jún 1992. Extrémne sucho zaznamenané v auguste 1992. 

Obdobie od júna do júla 1994 s extrémnym suchom na konci obdobia. Júl 1995, ktorý bol závažne 

suchý. Obdobie od októbra 1995 do februára 1996, ktoré bolo prevažne mierne suché. Obdobie od 

septembra do októbra 1999 začínajúce závažným suchom. Obdobie od apríla do júna 2000 

s maximálne mierne suchými mesiacmi. Závažné sucho v auguste 2000. Obdobie od októbra do 

decembra 2000, kde najsuchším mesiacom bol október, hodnotený ako závažne suchý. Máj 2001, 

ktorý bol klasifikovaný ako mierne suchý. Obdobie od apríla do júna 2002 s maximálne mierne 

suchými mesiacmi. Obdobie od mája do augusta 2003 s dvomi závažne suchými mesiacmi v strede 

obdobia. Nasledoval závažne suchý júl 2006. Obdobie od septembra do decembra 2006 ukončené 

závažným suchom. Obdobie od marca do augusta 2007, kde prevládalo mierne sucho. Apríl 2009 

klasifikovaný ako mierne suchý. Obdobie od júla do septembra 2009, ktoré začalo závažným 

suchom. Obdobie od februára do mája 2011 s maximálne mierne suchými mesiacmi. Mierne sucho, 

ktoré bolo zaznamenané v novembri 2011. Obdobie od augusta do septembra 2012 s maximálne 

mierne suchým mesiacom. v roku 2013 bol júl závažne suchý, august extrémne suchý a október 

závažne suchý. Obdobie od decembra 2013 do apríla 2014 možno charakterizovať ako prevažne 

závažne suché. Nasledovalo mierne sucho v júni a v novembri až decembri 2014. Obdobie od marca 

do apríla 2015 s maximálne mierne suchým mesiacom. Obdobie od júna do septembra 2015 so 

závažným suchom v júli a s extrémnym suchom v auguste. Obdobie od novembra 2015 do januára 
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2016 s extrémnym suchom v decembri. Obdobie od apríla do júla 2016, počas ktorého bolo 

extrémne sucho zaznamenané v júni. Posledným bol mierne suchý september 2016. 

Lineárny trend bol klesajúci, teda aridný, avšak na hladine významnosti α ≤ 0,05 nebola 

preukázaná štatistická signifikantnosť. 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo SHMÚ a VÚPOP), 2020. 

Obr. 18: Mesačné hodnoty Z-indexu v Kamenici nad Cirochou v období 1960 – 2017 

 

VI.2 Vzťah medzi stavom vegetácie a suchom  
Závislosť medzi stavom vegetácie, ktorý bol hodnotený pomocou EVI, a suchom, 

hodnoteným pomocou Z-indexu, bola zisťovaná z priemerných mesačných hodnôt oboch 

indexov na sledovaných lokalitách počas hlavného vegetačného obdobia (apríl až október) 

v časovom rade 2000 – 2017. v tabuľke 2 uvádzame hodnoty Pearsonovho korelačného 

koeficientu (r), kde miera tesnosti, resp. stupeň závislosti bol vyjadrený farebnou škálou. 

Modrou farbou bola zvýraznená mierna tesnosť (0,3 ≤ r < 0,5), zelenou výrazná tesnosť (0,5 ≤ 

r < 0,7) a červenou vysoká tesnosť (0,7 ≤ r < 0,9). Veľmi vysoká tesnosť (0,9 ≤ r) sa 

nepreukázala. Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že na jednotlivých lokalitách 

všeobecne platí, že závislosť stavu vegetácie od sucha, od miernej po vysokú, sa prejavila najmä 

v mesiacoch jún (75 % lokalít), júl (100 % lokalít) a august (100 % lokalít). Menej bola 

pozorovaná v máji (67 % lokalít), v septembri (58 % lokalít) a v októbri (50 % z lokalít). 

Najmenej sa tento vzťah prejavil v apríli, a to na 3 lokalitách (25 % lokalít). v priebehu 

vegetačného obdobia nebol preukázaný negatívny vzťah, čo znamená, že so zvyšujúcou sa 

závažnosťou sucha sa zhoršoval stav vegetácie a naopak, čím bolo sucho miernejšie, tým bola 

vegetácia vitálnejšia.   
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Tab. 2: Pearsonov korelačný koeficient (r) medzi stavom vegetácie (EVI) a suchom (Z-

index) na sledovaných lokalitách za mesiace apríl – október v časovom rade  

2000 – 2017 

r apríl máj jún júl august september október 
Bratislava 0,13 0,38 0,61 0,62 0,84 0,36 0,38 
Piešťany 0,15 0,31 0,64 0,69 0,68 0,15 0,36 
Hurbanovo 0,15 0,30 0,19 0,69 0,77 0,29 0,19 
Čadca 0,41 0,56 0,48 0,65 0,68 0,30 0,31 
Sliač 0,14 0,50 0,68 0,73 0,74 0,67 0,18 
Boľkovce 0,12 0,35 0,55 0,63 0,86 0,67 0,37 
Rimavská Sobota 0,34 0,44 0,31 0,65 0,84 0,66 0,31 
Telgárt 0,17 0,33 0,47 0,80 0,54 0,32 0,26 
Poprad 0,39 0,17 0,47 0,55 0,71 0,30 0,57 
Košice 0,09 0,17 0,06 0,72 0,72 0,14 0,09 
Milhostov 0,19 0,04 0,09 0,43 0,79 0,03 0,09 
Kamenica nad 
Cirochou 0,30 0,29 0,66 0,51 0,70 0,12 0,16 

Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo SHMÚ a VÚPOP, 

a NASA, 2019a), 2020. 

 

Na základe koeficientu determinácie (r2), ktorý vyjadruje podiel, akým zmena hodnoty 

Z-indexu ovplyvní hodnotu EVI, možno konštatovať, že na vybraných lokalitách v časovom 

rade 2000 – 2017 od apríla do októbra bola zaznamenaná výrazná (0,25 ≤ r2 < 0,5; znázornená 

zelenou farbou) a vysoká (0,5 ≤ r2 < 0,8; znázornená červenou farbou) tesnosť najmä 

v mesiacoch jún (42 % lokalít), júl (92 % lokalít) a august (100 % lokalít) (tab. 3).  

 

Tab. 3: Koeficient determinácie (r2) medzi stavom vegetácie (EVI) a suchom (Z-index) 

na sledovaných lokalitách za mesiace apríl – október v časovom rade 2000 – 2017 

r2 apríl máj jún júl august september október 

Bratislava 0,02 0,14 0,37 0,39 0,71 0,13 0,09 
Piešťany 0,02 0,10 0,41 0,48 0,47 0,02 0,13 
Hurbanovo 0,02 0,09 0,04 0,47 0,59 0,09 0,03 
Čadca 0,16 0,31 0,23 0,43 0,47 0,09 0,09 
Sliač 0,02 0,25 0,47 0,53 0,55 0,44 0,03 
Boľkovce 0,01 0,12 0,31 0,40 0,74 0,45 0,14 
Rimavská Sobota 0,12 0,19 0,10 0,42 0,70 0,43 0,09 
Telgárt 0,03 0,11 0,22 0,64 0,29 0,10 0,07 
Poprad 0,15 0,03 0,22 0,30 0,50 0,09 0,32 
Košice 0,01 0,03 0,00 0,51 0,51 0,02 0,01 
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Milhostov 0,04 0,00 0,01 0,18 0,62 0,00 0,01 
Kamenica nad 
Cirochou 0,09 0,09 0,43 0,26 0,49 0,01 0,03 

Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo SHMÚ a VÚPOP, 

a NASA, 2019a), 2020. 

 

Spolu s korelačnými koeficientmi a koeficientmi determinácie boli vypočítané p hodnoty 

pre sledované lokality od apríla do októbra v perióde 2000 – 2017 (tab. 4), ktoré boli vyhodnotené 

na troch hladinách významnosti: α ≤ 0,01; α ≤ 0,05 a α ≤ 0,1. z obrázka 19 vyplýva, že na hladine 

významnosti α ≤ 0,01 nebol pozorovaný 100 % podiel signifikantných p hodnôt všetkých lokalít 

v žiadnom zo sledovaných mesiacov. Štatistická signifikantnosť sa preukázala v auguste na 

všetkých lokalitách na hladinách významnosti α ≤ 0,1 a α ≤ 0,05. v apríli bola štatistická 

signifikantnosť na hladine významnosti α ≤ 0,1 potvrdená na 8 % lokalít, na hladinách významnosti 

α ≤ 0,01 a α ≤ 0,05 nebola štatistická signifikantnosť potvrdená na žiadnej lokalite. v septembri na 

všetkých troch hladinách významnosti sa štatistická signifikantnosť potvrdila na 25 % lokalít. 

v októbri na hladinách významnosti α ≤ 0,1 a α ≤ 0,05 sa štatistická signifikantnosť potvrdila na 8 

% lokalít, na hladine významnosti α ≤ 0,01 preukázaná nebola na žiadnej lokalite. Zníženie 

štatistickej významnosti na hladinu α ≤ 0,1 nepokladáme za dôležité, keďže obe krivky (α ≤ 0,05 

a α ≤ 0,1)  majú veľmi podobný charakter a v mesiacoch august až október bol podiel lokalít, 

v ktorých sa preukázal štatisticky významný vzťah, totožný. 

 

Tab. 4: Hladina významnosti (p) korelácie medzi stavom vegetácie (EVI) a suchom (Z-

index) na sledovaných lokalitách za mesiace apríl – október v časovom rade 2000 – 2017 

p value apríl máj jún júl august september október 
Bratislava 0,612 0,121 0,008 0,006 0,000 0,139 0,117 
Piešťany 0,547 0,210 0,004 0,002 0,002 0,555 0,137 
Hurbanovo 0,550 0,225 0,450 0,002 0,000 0,236 0,460 
Čadca 0,095 0,016 0,043 0,003 0,002 0,225 0,218 
Sliač 0,588 0,036 0,002 0,001 0,000 0,003 0,471 
Boľkovce 0,643 0,154 0,017 0,005 0,000 0,002 0,130 
Rimavská Sobota 0,163 0,071 0,204 0,004 0,000 0,003 0,217 
Telgárt 0,508 0,180 0,049 0,000 0,021 0,193 0,293 
Poprad 0,114 0,504 0,051 0,018 0,001 0,220 0,014 
Košice 0,731 0,512 0,823 0,001 0,001 0,582 0,727 
Milhostov 0,456 0,876 0,736 0,075 0,000 0,890 0,733 
Kamenica nad 
Cirochou 0,231 0,240 0,003 0,032 0,001 0,630 0,528 

Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo SHMÚ a VÚPOP, 

a NASA, 2019a), 2020. 
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Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo SHMÚ a VÚPOP, 

a NASA, 2019a), 2020. 

Obr. 19: Porovnanie p hodnôt na rôznych hladinách významnosti na sledovaných 

lokalitách počas mesiacov apríl – október v časovom rade 2000 – 2017 

 

Z korelácií vyplýva, že najvýznamnejšie vzťahy medzi EVI a Z-indexom boli 

pozorované do júna do augusta. Nižšie hodnoty koeficientov, čo znamená nižší vplyv sucha na 

stav vegetácie na ornej pôde, boli zaznamenané na začiatku (apríl a máj) a na konci (september 

a október) vegetačného obdobia. Reakcia vegetácie na sucho sa medzi mesiacmi menila, z čoho 

vyplýva, že pôsobenie sucha na vegetáciu závisí aj od vegetačnej fázy, v ktorej sa rastliny 

nachádzajú. Ďalej možno konštatovať, že na všetkých lokalitách počas celého vegetačného 

obdobia boli zaznamenané rastúce lineárne trendy, čo znamená, že s rastúcimi hodnotami Z-

indexu sa zvyšovali aj hodnoty EVI. Naopak, čím boli hodnoty Z-indexu nižšie, tým boli nižšie 

aj hodnoty EVI, a teda vplyv sucha sa odrazil na horšom stave vegetácie. EVI sa preto javí ako 

vhodný index pre sledovanie sucha.   

 

VI.3 Vzťah medzi úrodami jačmeňa jarného (Hordeum vulgare L.) a suchom 

vyjadreným stavom vegetácie (EVI) 
Závislosť medzi detrendovanými úrodami jačmeňa jarného (Hordeum vulgare L.) 

v kg.ha-1 a suchom, ktoré bolo determinované stavom vegetácie (EVI), bola vyjadrená  

lineárnou funkciou (obr. 20 – 26). Stav vegetácie na ornej pôde bol hodnotený na úrovni 
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okresov Slovenska v jednotlivých mesiacoch vegetačného obdobia druhu rastliny v časovom 

rade 2000 – 2017. Pre zisťovanie závislosti boli vypočítané Pearsonov koeficient korelácie (r), 

koeficient determinácie (r2) a štatistická signifikantnosť na hladinách významnosti α ≤ 0,01 a α 

≤ 0,05. 

 Štatisticky signifikantné korelácie na hladine významnosti α ≤ 0,05 boli zistené v 27 

okresoch, čo predstavuje 46 % zo všetkých hodnotených okresov. Tento vzťah sa potvrdil vo 

všetkých okresoch Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja, v piatich okresoch 

Trenčianskeho kraja, pričom hodnotených bolo sedem, v jednom okrese Žilinského kraja, kde 

hodnotených bolo deväť, v jednom okrese Banskobystrického kraja z dvanástich hodnotených 

a v dvoch okresoch Prešovského kraja, pričom hodnotených bolo deväť. v Košickom kraji 

nebola preukázaná žiadna štatisticky významná korelácia.  

 Z analýzy mesačných hodnôt vyplýva, že úrody jačmeňa jarného ovplyvnilo sucho 

najmä v máji. Štatisticky signifikantné korelácie na hladine významnosti α ≤ 0,05 v tomto 

mesiaci boli zaznamenané v 25 okresoch, čo predstavuje 93 % okresov, v ktorých sa prejavil 

štatisticky významný vplyv sucha na úrody. Vplyv sucha na úrody v apríli bol zaznamenaný 

v 19 okresoch (70 % z vyhodnotených okresov), v júni v 15 okresoch (56 % z vyhodnotených 

okresov) a v júli, teda na konci vegetačného obdobia, v 2 okresoch (7 % z vyhodnotených 

okresov). 

Štatisticky signifikantné korelácie na hladine významnosti α ≤ 0,01 boli zistené v 17 

okresoch, čo predstavuje 29 % zo všetkých hodnotených okresov. Táto závislosť sa prejavila 

vo všetkých okresoch Nitrianskeho kraja, v troch okresoch Bratislavského kraja, v šiestich 

okresoch Trnavského kraja a v jednom okrese Trenčianskeho kraja. 

Z hľadiska analýzy jednotlivých mesiacov možno konštatovať, že úrody jačmeňa 

jarného boli podmienené suchom v apríli v 11 okresoch (65 % z vyhodnotených okresov), 

v máji v 16 okresoch (94 % z vyhodnotených okresov) a v júni v 10 okresoch (59 % 

z vyhodnotených okresov). Štatisticky signifikantný vplyv sucha v júli, vyjadrený 

prostredníctvom EVI, na úrody na hladine významnosti α ≤ 0,01 zistený nebol. 

Najvýznamnejšia korelácia na hladine významnosti α ≤ 0,01 bola zistená v mesiaci máj 

v okrese Senec s koeficientom korelácie 0,81 a koeficientom determinácie 0,66. Najmenej 

signifikantná korelácia bola pozorovaná v apríli v okrese Dunajská Streda s koeficientom 

korelácie 0,59 a koeficientom determinácie 0,35.  

Štatisticky významné korelácie na hladine významnosti α ≤ 0,01 medzi úrodami 

jačmeňa jarného a EVI na úrovni okresov v jednotlivých mesiacoch (apríl, máj, jún) 

v časovom rade 2000 – 2017 sú zobrazené na mapách (obr. 27 – 29). 
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Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo ŠÚSR a NASA, 

2019a), 2020. 

Obr. 20 Štatisticky signifikantné korelácie medzi detrendovanými úrodami jačmeňa 

jarného (Hordeum vulgare L.) v kg.ha-1 a stavom vegetácie (EVI) v jednotlivých 

mesiacoch v okresoch Bratislavského kraja v časovom rade 2000 – 2017 
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Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo ŠÚSR a NASA, 

2019a), 2020. 

Obr. 21 Štatisticky signifikantné korelácie medzi detrendovanými úrodami jačmeňa 

jarného (Hordeum vulgare L.) v kg.ha-1 a stavom vegetácie (EVI) v jednotlivých 

mesiacoch v okresoch Trnavského kraja v časovom rade 2000 – 2017 
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Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo ŠÚSR a NASA, 

2019a), 2020. 

Obr. 22 Štatisticky signifikantné korelácie medzi detrendovanými úrodami jačmeňa 

jarného (Hordeum vulgare L.) v kg.ha-1 a stavom vegetácie (EVI) v jednotlivých 

mesiacoch v okresoch Trenčianskeho kraja v časovom rade 2000 – 2017 
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Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo ŠÚSR a NASA, 2019a), 2020. 

Obr. 23 Štatisticky signifikantné korelácie medzi detrendovanými úrodami jačmeňa 

jarného (Hordeum vulgare L.) v kg.ha-1 a stavom vegetácie (EVI) v jednotlivých 

mesiacoch v okresoch Nitrianskeho kraja v časovom rade 2000 – 2017 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo ŠÚSR a NASA, 2019a), 2020. 

Obr. 24 Štatisticky signifikantné korelácie medzi detrendovanými úrodami jačmeňa 

jarného (Hordeum vulgare L.) v kg.ha-1 a stavom vegetácie (EVI) v jednotlivých 

mesiacoch v okresoch Žilinského kraja v časovom rade 2000 – 2017 

 
 

 
Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo ŠÚSR a NASA, 2019a), 2020. 

Obr. 25 Štatisticky signifikantné korelácie medzi detrendovanými úrodami jačmeňa 

jarného (Hordeum vulgare L.) v kg.ha-1 a stavom vegetácie (EVI) v jednotlivých 

mesiacoch v okresoch Banskobystrického kraja v časovom rade 2000 – 2017 
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Zdroj: vlastné spracovanie (na základe prvotných vstupných údajov zo ŠÚSR a NASA, 2019a), 2020. 

Obr. 26 Štatisticky signifikantné korelácie medzi detrendovanými úrodami jačmeňa 

jarného (Hordeum vulgare L.) v kg.ha-1 a stavom vegetácie (EVI) v jednotlivých 

mesiacoch v okresoch Prešovského kraja v časovom rade 2000 – 2017 

 

 

 

 
Obr. 27 Štatisticky signifikantné korelácie medzi detrendovanými úrodami jačmeňa 

jarného (Hordeum vulgare L.) v kg.ha-1 a EVI na úrovni okresov v apríli v časovom rade 

2000 – 2017 hodnotené na hladine významnosti α ≤ 0,01 
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Obr. 28 Štatisticky signifikantné korelácie medzi detrendovanými úrodami jačmeňa 

jarného (Hordeum vulgare L.) v kg.ha-1 a EVI na úrovni okresov v máji v časovom rade 

2000 – 2017 hodnotené na hladine významnosti α ≤ 0,01 

 
 

 
Obr. 29 Štatisticky signifikantné korelácie medzi detrendovanými úrodami jačmeňa 

jarného (Hordeum vulgare L.) v kg.ha-1 a EVI na úrovni okresov v júni v časovom rade 

2000 – 2017 hodnotené na hladine významnosti α ≤ 0,01 
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VII. Diskusia 

Z výsledkov hodnotenia sucha vyplýva, že na území Slovenska v časovom rade 1960 – 

2017 bolo v závislosti od konkrétnej lokality pozorovaných od 48 do 66 období sucha. 

v porovnaní s výsledkami PDSI v časovom rade 1960 – 2014 na identických lokalitách bolo 

zaznamenaných od 13 do 18 období sucha (Zuzulová, Vido, 2018). Aj napriek tomu, že 

v našom prípade ide o časový rad o 3 roky dlhší, je preukázané, že na základe výsledkov Z-

indexu môžeme pozorovať výrazne väčší počet období sucha, ktoré sú však v porovnaní 

s obdobiami sucha podľa PDSI podstatne kratšie. Ak porovnáme sucho v zhodnom 55-ročnom 

časovom rade, môžeme konštatovať, že v Bratislave bolo podľa Z-indexu identifikovaných 48 

období sucha a podľa PDSI 13 období sucha, v Piešťanoch 54 vs. 15 období sucha, 

v Hurbanove 56 vs. 16 období sucha, v Čadci 50 vs. 17 období sucha, na Sliači 44 vs. 16 období 

sucha, v Boľkovciach 49 vs. 18 období sucha, v Rimavskej Sobote 56 vs. 17 období sucha, 

v Telgárte 56 vs. 18 období sucha, v Poprade 56 vs. 18 období sucha, v Košiciach 60 vs. 17 

období sucha, v Milhostove 50 vs. 17 období sucha a v Kamenici nad Cirochou 52 vs. 18 

období sucha. Uvedená skutočnosť vyplýva z metodiky PDSI, ktorý je vhodný na posudzovanie 

dlhodobého sucha. Predstavuje kumulatívny index, z čoho vyplýva, že intenzita sucha v danom 

mesiaci závisí nielen od počasia v danom mesiaci, ale aj v mesiacoch, ktoré mu predchádzali 

(Palmer, 1965). Na rozdiel od neho Z-index slúži na hodnotenie krátkodobého sucha, kedy aj 

napr. extrémne suchý mesiac môže byť pozorovaný počas dlhodobého vlhkého obdobia 

a naopak, priaznivý vlhký mesiac môže byť pozorovaný počas dlhodobého obdobia sucha 

(Alley, 1984; Karl, 1986).  

Na hodnotenie sucha a jeho vplyvu na vegetáciu prostredníctvom DPZ možno použiť 

rôzne vegetačné indexy. Aplikovaním vegetačného indexu EVI sme na základe korelácií 

výsledných hodnôt s výsledkami Z-indexu počas hlavného vegetačného obdobia zistili, že 

z hodnotených lokalít bolo v rozsahu od miernej po vysokú tesnosť podľa Pearsonovho 

koeficientu korelácie klasifikovaných v apríli 25 % lokalít, v máji 67 % lokalít, v júni 75 % 

lokalít, v júli 100 % lokalít, v auguste 100 % lokalít, v septembri 58 % lokalít a v októbri 50 % 

lokalít. z hľadiska výsledkov vysokej tesnosti korelácií možno konštatovať, že tieto boli 

zaznamenané len v dvoch mesiacoch, a to v júli na 25 % lokalít a v auguste na 67 % lokalít. 

v porovnaní s koreláciami medzi NDVI a Z-indexom, na rovnakých lokalitách a v identickom 

časovom rade, bolo od miernej po vysokú tesnosť podľa Pearsonovho koeficientu korelácie 

klasifikovaných v apríli 8 % lokalít, v máji 50 %, v júni 100 %, v júli 100 %, v auguste 100 %, 

v septembri 83 % a v októbri 42 % lokalít. v prípade vysokej tesnosti boli tieto korelácie 
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zaznamenané v júni na 33 % lokalít, v júli na 42 % lokalít, v auguste na 75 % lokalít 

a v septembri na 8 % lokalít (Zuzulová, Žilinský, 2019). z výsledkov vzťahov medzi NDVI 

a PDSI na identických lokalitách, avšak v časovom rade 2000 – 2014, boli zaznamenané 

hodnoty od miernej po vysokú tesnosť v apríli na 8 % lokalít, v máji na 33 % lokalít, v júni na 

92 % lokalít, v júli na 92 % lokalít, v auguste na 100 % lokalít a v septembri na 83 % lokalít. 

v októbri sa korelácia v rozmedzí od 0,3 ≤ r < 0,9 nepreukázala na žiadnej z hodnotených 

lokalít. Vysoká tesnosť korelácií sa prejavila v auguste na 33 % lokalít a v septembri na 8 % 

lokalít (Zuzulová et al., 2020). z uvedeného vyplýva, že na základe hodnotenia od miernej po 

vysokú tesnosť vrátane, boli najslabšie korelácie zaznamenané medzi NDVI a PDSI. v prípade 

našich výsledkov a výsledných vzťahov medzi NDVI a Z-indexom boli mesiace júl a august 

vyhodnotené rovnako, a to 100 % podielom lokalít. v prípade mesiacov apríl, máj a október sa 

vyššia tesnosť korelácií prejavila v našich výsledkoch, teda vo vzťahu medzi EVI a Z-indexom. 

Naopak, v mesiacoch jún a september bola tesnosť korelácií v našich výsledkov nižšia. Najviac 

výrazne tesných korelácií uvádzame v predchádzajúcej práci (Zuzulová, Žilinský, 2019) vo 

vzťahu medzi NDVI a Z-indexom, a to v mesiacoch od júna do septembra. Avšak vo vzťahu 

NDVI a indexov sucha, či už PDSI alebo Z-indexu, sa objavili aj negatívne korelácie v apríli, 

máji a v októbri (v prípade korelácie so Z-indexom aj v septembri). z uvedenej skutočnosti 

vyplýva, že so zvyšujúcou sa závažnosťou sucha sa stav vegetácie nezhoršoval, naopak, 

vegetácia bola vitálnejšia. Negatívne korelácie zaznamenali aj iní autori, napr. vo vzťahu NDVI 

s SPEI alebo s PDSI (Tӧrnros a Menzel, 2014; Luo et al., 2020; Zhang a Zhang, 2019). z tohto 

hľadiska sa efektívnejším nástrojom na hodnotenie sucha prostredníctvom vegetácie javí EVI, 

keďže vplyvom sucha dochádza k zhoršeniu stavu vegetácie počas celého vegetačného obdobia 

(apríl – október).  

Vplyv sucha, vyjadrený pomocou EVI, na úrody jačmeňa jarného sa prejavil najmä na 

Podunajskej nížine. Sucho ovplyvnilo úrody v mesiacoch apríl až jún, čo je však ohraničené 

krátkym vegetačným obdobím rastliny. Meteorologické sucho na nížinách Slovenska je 

pomerne často pozorovaný fenomén, ktorý ovplyvňuje poľnohospodársku produkciu. 

Najčastejšie sa prejavuje na Podunajskej nížine, prevažne na jej juhozápadnej časti, v jarnom 

a letnom období (Janáčová et al. 2018). Čimo et al. (2007), ktorí hodnotili periódy sucha na 

Podunajskej nížine v časovom rade 1961 – 2000 uvádzajú, že najviac 5 dňových periód sucha 

pripadá na jarné mesiace marec a apríl. Najviac dní v periódach sucha 5 dní a viac sa 

vyskytovalo v jarných mesiacoch od marca do mája. Vido et al. (2014) analyzovali 

medzimesačné trendy výskytu sucha v regióne Horného Požitavia (severný výbežok 

Podunajskej nížiny popri rieke Žitava) v období 1966 – 2013 a zistili signifikantný aridný trend 
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(α = 0,1) vývoja zrážkového úhrnu v mesiaci apríl. v letných mesiacoch jún až august bol 

rovnako zaznamenaný trend smerom k aridite. Tento trend bol však štatisticky nevýznamný pre 

mesiace jún a júl. Aridita v mesiaci apríl môže mať dopady najmä na poľnohospodársku 

produkciu, preto závlahy prichádzajú do úvahy ako vhodné adaptačné opatrenie. Simulácie 

podmienok so závlahami potvrdili, že časovom rade 1961 – 1990 boli na Podunajskej nížine 

zaznamenané najvyššie úrody, kým v podmienkach bez závlah boli v tejto oblasti úrody plodín 

najnižšie (Takáč et al., 2011). 
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Záver 
V podmienkach meniacej sa klímy možno očakávať výraznú premenlivosť počasia, 

ktorá vyústi do zvýšenej frekvencie výskytu extrémnych javov, akým je napríklad extrémne 

sucho. Sucho v poľnohospodárskej krajine predstavuje významný limitujúci faktor 

produkčného potenciálu, ktorý negatívne ovplyvňuje úrody pestovaných plodín. 

Vedecká monografia poskytla stručný prehľad o diaľkovom prieskume Zeme 

a o všestrannom využití tejto technológie. Vedeckou úlohou bolo zhodnotiť využiteľnosť 

vegetačného indexu EVI, ktorý bol odvodený zo satelitných snímok, ako možnej metódy 

hodnotenia sucha v poľnohospodársky využívanej krajine. Pre validáciu sucha 

identifikovaného touto metódou sme použili Z-index využívajúci pedologické a klimatické 

charakteristiky prostredia zabezpečené pozemným meraním. 

Hodnotenie sucha pomocou Z-indexu sme uskutočnili v dlhšom časovom rade, ako boli 

dostupné snímky z DPZ, a to od 1960 – 2017. Zaznamenali sme častý výskyt krátkych období 

sucha, ktorých počet bol v závislosti od jednotlivých lokalít v rozsahu od 48 do 66. z metodiky 

vyplýva, že Z-index je vhodný na meranie krátkodobého sucha a do jeho výpočtu vstupujú len 

údaje o počasí v aktuálnom mesiaci. Výstupy neovplyvňujú charakteristiky predchádzajúcich 

mesiacov, tzn. že Z-index nemá kumulatívny charakter. Lineárne trendy overené na hladine 

štatistickej významnosti α ≤ 0,05 mali aridný charakter na 75 % lokalít. Humídny charakter sa 

prejavil na lokalitách Čadca, Telgárt a Poprad, avšak len v prípade Čadce bol štatisticky 

signifikantný. Aridné trendy (vysušovanie územia) boli zistené prevažne v južných častiach 

Slovenska. 

Pomocou korelačnej analýzy sme preskúmali a charakterizovali závislosť medzi 

spracovanými hodnotami EVI (stav vegetácie) a hodnotami Z-indexu (sucho) v mesiacoch 

hlavného vegetačného obdobia (apríl – október) v časovom rade 2000 – 2017. Vplyv sucha na 

stav vegetácie sa prejavil najmä v mesiacoch jún, júl a august. Signifikantnosť vzťahov sme 

otestovali na viacerých hladinách významnosti, z ktorých sme ako optimálnu určili α ≤ 0,05. 

Potenciál EVI ako vhodnej metódy na hodnotenie sucha sa potvrdil. Na všetkých lokalitách 

počas celého vegetačného obdobia sa vplyv sucha prejavil na zhoršenom stave vegetácie. 

Neboli zaznamenané žiadne negatívne korelácie, ktoré by predstavovali opak.  

Korelačnú analýzu sme použili aj na vyhodnotenie vplyvu sucha (tentokrát na základe 

výpočtu EVI) na úrody jačmeňa jarného (Hordeum vulgare L.), ktoré boli najskôr 

detrendované. Vplyv sucha na úrody bol najzávažnejší v oblasti Podunajskej nížiny, konkrétne 

v okresoch Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja na hladine štatistickej 
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významnosti α ≤ 0,01. Avšak na hladine významnosti na α ≤ 0,05 sa vplyv sucha prejavil aj 

v okresoch Trenčianskeho kraja. z hľadiska mesačnej analýzy môžeme konštatovať, že dopad 

sucha na úrody jačmeňa jarného sa najviac prejavil v máji. 

Vplyv sucha na vegetáciu, a teda aj na hospodárske úrody, je možné hodnotiť pomocou 

vegetačných indexov odvodených zo satelitných snímok. Využiteľnosť DPZ v tejto oblasti 

potvrdzuje nielen táto monografia, ale aj výstupy domácich, avšak predovšetkým zahraničných 

autorov. Na metodický postup možno ďalej nadväzovať spracovaním dát na lokálnej úrovni 

s použitím satelitných snímok napr. z Landsat 8, ktoré majú priestorové rozlíšenie 30 m 

a časové rozlíšenie 16 dní. 
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