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Abstrakt.  

Vrstva nepropustnosti s vysokým rozlišením, tzv. Imperviousness High Resolution Layer 

(IHRL), vytvořená pro téměř celou Evropu, dosud dostupná pro roky 2006, 2009 a 2012, 

představuje rastr s rozlišením 100 m s hodnotami pixelů 0 - 100% reprezentujícími podíl 

nepropustných (zastavěných) ploch. Předchozí studie ukázaly, že IHRL nadhodnocuje podíl 

nepropustných povrchů na územích s relativně kompaktním (městským) osídlením a naopak 

ho podhodnocuje na územích s relativně nekompaktným (venkovským) osídlením. Obvykle 

se přitom opírají o stratifikovaný náhodný vzorek. Cílem tohoto příspěvku je validace, tedy 

zhodnocení tematické přesnosti IHRL pro roky 2006 a 2009 v Česku pomocí vzorku 20 000 

pixelů s rozlohou 100 × 100 m získaného prostým náhodným výběrem z celého území Česka 

pro každý z uvedených let. Referenční hodnota stupně nepropustnosti pro každý pixel je 

získána interpretací nepropustnosti povrchu pod každým ze 100 bodů rovnoměrně 

rozmístěných ve čtvercové síti se vzájemnými rozestupy 10 m v každém pixelu ve vzorku, 

naložených na letecké ortofotosnímky z příslušného období, a následným jednoduchým 

sečtením těch bodů, které jsou v rámci interpretace označené jako nepropustné. Ze 

vzájemného porovnání hodnot IHRL a referenčních hodnot pro jednotlivé pixely ve vzorku 

jsou nakonec odvozeny odhady chyby nadhodnocení a chyby podhodnocení s relativně 

přijatelnou spolehlivostí pro celé území Česka tak pro každou ze tří postupně publikovaných 

verzí IHRL 2006, jakož i pro zatím jedinou dostupnou verzi IHRL 2009. Dalším cílem je 

srovnání výsledků validace s výsledky obdobné validace na Slovensku, a to prostřednictvím 

následujících metod - histogramy, korelační koeficienty (Pearsonův, Kendallův a 

Spearmanův) a výpočet totální absolutní chyby normalizované (TAEn) a její struktury. 

Klíčová slova: vrstva nepropustnosti s vysokým rozlišením, tematická přesnost, validace, 

chyba nadhodnocení, chyba podhodnocení 

 

 

1. Úvod  

Na úroveň vysokej frekvencie využívania a obľuby asi najznámejšieho dátového produktu, 

CORINE Land Cover – CLC, s takmer celoeurópskym pokrytím (39 krajín), sa v posledných 

rokoch dostáva Európska mapa nepriepustnosti, ktorá sa označuje tiež ako IHRL 

(Imperviousness High Resolution Layer) – Vrstva nepriepustnosti s vysokým rozlíšením, 

skrátene tiež IL (Imperviousness Layer) – Vrstva nepriepustnosti. 
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Ide o jednu z európskych služieb pre monitoring krajiny poskytovaných v rámci programu 

Copernicus, resp. predtým programu GMES (Global Monitoring for Environment and 

Security) – Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť. Prvýkrát bola 

vytvorená pre rok 2006 pri príležitosti aktualizácie CLC.  

V súčasnosti sú k dispozícii (Lajčáková, Rosina, Hurbánek, 2015): 
 

- IL2006 – spracovaná pre stav krajinnej pokrývky z roku 2006 a postupne zverejňovaná 

od roku 2009 v troch verziách 

- IL2006_v1 – publikovaná v júni 2009 

- IL2006_v2 – upravená verzia z roku 2006 publikovaná v januári 2010 

- IL2006_v3 – druhýkrát upravená pri príležitosti vytvorenia IL2009_v1 

- IL2009 – spracovaná pre stav z roku 2009 a zverejnená v roku 2012 zatiaľ iba v jednej 

verzii (IL2009_v1) 

- IL2012 – spracovaná pre stav z roku 2012 a sprístupnená v apríli tohto roku 

Obrovskou výhodou tejto mapy je nielen rozlíšenie mapy 20x20m vo fáze poloproduktu, 

resp. 100x100m vo fáze finálneho produktu, ale aj percentuálne vyjadrenie podielu rozlohy 

nepriepustných plôch v určitom pixli. Každý pixel má tak hodnotu od 0% do 100%. 

Obrázok 1: Detailnejší pohľad na vybrané mestá (IL2006_v3) a index rastu nepriepustných plôch v týchto 

mestách za obdobie 2006 – 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Project Manager Copernicus land services, 2016b,c. 

 

Tieto mapy majú potenciál nielen vo fyzickej geografii a environmentalistike, ale aj 

v humánnej geografii, napr. pri modelovaní rozmiestenia populácie. Nakoľko ide o pomerne 

nový dátový produkt, je potrebné, aby bolo známe, aká je tematická presnosť jednotlivých 

verzií IL. Východiskovým zdrojom dát pri tvorbe jednotlivých verzií IL je mozaika 

satelitných snímok IMAGE (Obrázok 2). Tento produkt je spoločným podkladom nielen pre 

tvorbu IL, ale aj CLC, ako aj ďalších vrstiev s vysokým rozlíšením a pokrýva súvisle 39 

európskych štátov.  
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Doteraz boli spracované tieto verzie: IMAGE1990, IMAGE2000, IMAGE2006, 

IMAGE2009 A IMAGE2012 (Project Manager Copernicus land services, 2016a). 

Obrázok 2: Podolínec - IMAGE2006, CLC2006, IL2006_v2. 

 

   

 

 

 
Zdroj: Lajčáková, (2013). 

2. Cieľ 

Na to, aby bolo možné o dátovej vrstve IL povedať, či bola vyrobená v požadovanej 

presnosti (špecifikovanej vo vypísanom tendri), je potrebné ju validovať. Posúdenie 

tematickej presnosti je dôležité aj z pohľadu budúcich užívateľov tejto vrstvy, ktorí ju budú 

využívať pri aplikácii v rôznych oblastiach, resp. pri riešení rozličných problémov, aby vedeli 

do akej miery je presná, resp. spoľahlivá. Cieľom tohto príspevku je validácia IL2006_v1, 

IL2006_v2, IL2006_v3 a IL2009_v1 v Česku a porovnanie výsledkov validácie s výsledkami 

validácie IL2006_v1, IL2006_v2, IL2006_v3 a IL2009_v1 na Slovensku. 

3. Validácia 

Ak má validovaný produkt formu rastra, potom je najčastejšie používaný postup validácie 

nasledovný (Hurbánek, Rosina, 2013): 
 

1. vytvorí sa jednoduchý náhodný výber dostatočne veľkej vzorky pixlov spomedzi   

    všetkých pixlov mapy, 

2. zistia sa  referenčné hodnoty skúmanej premennej v pixloch vybranej vzorky, 

3. porovnajú sa mapové a referenčné hodnoty danej vzorky, 

4. kvantifikujú sa (ne)zhody medzi týmito hodnotami. 

Validácia bola realizovaná prostredníctvom kvantitatívnych štatistických metód s využitím 

dostupných dát o percentuálnom zastúpení nepriepustnosti v jednotlivých pixloch pre všetky 

doposiaľ dostupné IL verzie a referenčných dát o percentuálnom zastúpení nepriepustnosti 

v jednotlivých pixloch získaných vizuálnou interpretáciou leteckých ortofotosnímok 

vytvorených z diaľkového prieskumu Zeme, príp. s reálnym stavom krajinnej pokrývky 

v teréne. 

3.1 Príprava referenčných dát 

K tvorbe referenčnej databázy bola použitá metóda jednoduchého výberu  20 000 vzoriek 

100x100m pixlov na území každej krajiny. V každej vzorke bol následne uplatnený 

systematický výber 100 bodov v pravidelnej matici 10x10 bodov s rozostúpením 10m. 

V každej krajine tak bolo na základe ortofotosnímok tak z roku 2006 ako aj z roku 2009 

vizuálne interpretovaných spolu 2 000 000 bodov podľa toho, či sa nachádzajú, resp. 

nenachádzajú na nepriepustnom povrchu. Stupeň nepriepustnosti tak mohol byť určený 

spočítaním bodov na nepriepustnom povrchu.  

IMAGE2006     CLC2006     IL2006_v2 
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Obrázok 3: Postup tvorby referenčnej databázy. 

 

Zdroj: Lajčáková (2015). 

 

Každému bodu bola priradená jedna z nasledujúcich hodnôt: 

 0 = priepustná plocha 

 1 = nepriepustná plocha s alochtónnym materiálom (premiestneným na dané miesto 

aktivitou človeka) – napr. budovy, cesty, parkoviská 

 2 = nepriepustná plocha s autochtónnym materiálom („znepriepustnená“ vďaka 

aktivite človeka) – napr. poľné cesty 

Boli vytvorené dve verzie referenčných databáz: 
 

- IR_A – body s hodnotou „2“ boli považované za priepustné plochy (teda rovnako ako „0“) 

- IR_B – body s hodnotou „2“ boli považované za nepriepustné plochy (teda rovnako ako „1“) 

Takýto postup bol zvolený z dôvodu nejasnej definície pojmu nepriepustnosti, nakoľko už 

dávno pred vypísaním tendra, v ktorom boli špecifikované požiadavky na výrobu IL, 

definovala EEA tento pojem širšie: „Pod termínom „znepriepustnenie“, „zapečatenie“ pôdy sa 

rozumie zmenenie vlastností pôdy, ktorá sa tým mení na nepriepustné médium, napr. 

zhutnením poľnohospodárskou mechanizáciou. Zároveň sa však tento istý pojem používa na 

popísanie prekrytia pôdneho povrchu nepriepustnými materiálmi ako je betón, kov, sklo, 

asfalt, makadam, a podobne.“ (EEA, 2015). 

3.2 Metódy a výsledky 

Hodnoty „IL verzus IR_A“ a „IL verzus IR_B“ boli porovnávané na úrovni jednotlivých 

100m pixlov použitím metódy histogramov, korelačných koeficientov (Pearsonov, Kendallov 

a Spearmanov) a totálnej absolútnej chyby normalizovanej (TAEn) a jej štruktúry. 

3.2.1 Histogramy  

Zostrojené boli histogramy rozdelenia hodnôt stupňa nepriepustnosti v IL a IR databázach. 

V ideálnom prípade by boli početnosti hodnôt stupňa nepriepustnosti v pôvodnej databáze (v 

IL databáze) zhodné s referenčnými hodnotami (v IR databáze). 
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Graf 1: Histogram rozdelenia hodnôt stupňa nepriepustnosti v IL2009_v1 a IR2009_A databázach pre Česko. 

 

Graf 2: Histogram rozdelenia hodnôt stupňa nepriepustnosti v IL2009_v1 a IR2009_A databázach pre 

Slovensko. 

 

    Početnosť malých hodnôt nepriepustnosti sa zdá byť v IL podhodnotená (modré stĺpčeky 

malých hodnôt na x-ovej osi sú v grafe nižšie ako červené). Naopak početnosť veľkých 

hodnôt nepriepustnosti sa zdá byť v IL nadhodnotená (modré stĺpčeky veľkých hodnôt na x-

ovej osi sú v grafe vyššie ako červené). Toto nadhodnotenie sa zdá byť na Slovensku o niečo 

výraznejšie. 

3.2.2 Korelačná analýza 

Ďalšou metódou, ktorá bola využitá bola korelačná analýza. Čím viac sa hodnota  

koeficientu približovalo k hodnote 1, tým bola tematická presnosť IL väčšia. Čím viac sa 

hodnota koeficientu približovalo k hodnote 0, tým menšia bola presnosť IL.  
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Graf 3: Korelačné koeficienty. 

 

 

Podľa grafu 3 sa zdá byť referenčná databáza typu A presnejšia ako referenčná databáza 

typu B, nakoľko hodnoty korelačných koeficientov verzie B sú vo všetkých prípadoch nižšie 

v porovnaní s príslušnými hodnotami korelačných koeficientov verzie A. Tematická presnosť 

postupne narastá od starších verzií k novším. Výnimkou je však pokles tematickej presnosti 

v Česku medzi verziami IL2006_v3 a IL2009_v1, a to v prípade použitia Spearmanovho a 

Kendallovho korelačného koeficientu. V priemere sa zdá byť IL o málo presnejšia na 

Slovensku. 

3.2.3 Totálna absolútna chyba normalizovaná (TAEn) a jej štruktúra 

Pri validácii intenzitných máp sa obyčajne vypočítavajú hodnoty totálnej absolútnej chyby 

(TAE). Podľa Hurbánka a Rosinu (2013) je nevýhodou ukazovateľa TAE, že pomocou nej 

nemožno porovnávať tematickú presnosť máp dvoch rôznych území, ktoré majú rôzny reálny 

podiel nepriepustných povrchov. Ako riešenie sa ponúka možnosť normalizovať výslednú 

chybu TAE, a to hodnotou najlepšieho dostupného odhadu podielu nepriepustných plôch vo 

vzorke, za ktorý možno považovať pri dostatočne veľkej vzorke práve sumu referenčných 

hodnôt všetkých pixlov vo vzorke. Výsledkom takejto normalizácie je totálna absolútna chyba 

normalizovaná (TAEn): 

 

kde ILi je mapová hodnota podielu nepriepustných povrchov v i-tom pixli vzorky (%), IRi je 

referenčná hodnota podielu nepriepustných povrchov v i-tom pixli vzorky (%) (Lajčáková, 

Rosina, Hurbánek, 2015). Okrem hodnotenia celkovej veľkosti TAEn je veľmi dôležité aj 

hodnotenie jej štruktúry. Vzniknuté chyby nadhodnotenia a podhodnotenia v pixloch boli 

rozdelené na dva typy – menej závažné a závažnejšie. 
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Tabuľka 1: Typy pixlov. 

 

 

Graf 4: Totálna absolútna chyba normalizovaná (TAEn) a jej štruktúra vypočítaná pre IR_A. 

 

 

Na Grafe 4 vidieť, ako vypočítaná chyba klesá v oboch krajinách od najstarších 

po najnovšie verzie, a teda tematická presnosť postupne narastá. Graf 4 je zostrojený 

z porovnávania s referenčnou databázou IR_A, nakoľko sa aj pri tejto metóde jednoznačne 

ukázalo, že IR_A je presnejšia. Tematická presnosť sa zdá byť vyššia v Česku (hodnoty 

TAEn sú menšie). Pri niektorých aplikáciách, ako napr. pri spomínanom modelovaní 

rozmiestenia populácie, sú za najkritickejšie považované závažnejšie chyby (TAMaEn = 

TAMaOEn + TAMaUEn), predovšetkým závažnejšie chyby podhodnotenia (TAMaUEn). Je 

pozitívne že veľkosť týchto chýb v smere od starších k novším verziám klesá. 
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4. Záver 

Ak by sme za nepriepustné plochy (ktoré by IL mala zachytávať) nepovažovali aj 

nepriepustné plochy s autochtónnym materiálom – „znepriepustnené“ vďaka aktivite človeka, 

napr. poľné cesty – (verzia IR_A), potom by tematická presnosť IL bola vyššia v porovnaní 

s alternatívou, keď by sme nepriepustné plochy s autochtónnym materiálom za nepriepustné 

plochy (ktoré by IL mala zachytávať) považovali (verzia IR_B). V obidvoch krajinách a vo 

všetkých skúmaných verziách IL sa početnosť pixlov malých hodnôt nepriepustnosti sa zdá 

byť podhodnotená a naopak početnosť pixlov veľkých hodnôt nepriepustnosti zasa 

nadhodnotená. 

Podľa použitých metód sa zdá byť rozdiel v tematickej presnosti v Česku a na Slovensku 

relatívne malý. Ak by sme brali do úvahy priemer hodnôt pre verzie IL2006_v2, IL2006_v3 a 

IL2009_v1 (uvažujúc už len s verziou IR_A), potom by tematická presnosť vychádzala podľa 

korelačných koeficientov, veľkosti závažnejších chýb a veľkosti závažnejších chýb 

podhodnotenia vyššia na Slovensku, a podľa veľkosti totálnych absolútnych chýb a veľkosti 

závažnejších chýb nadhodnotenia vyššia v Česku. V obidvoch krajinách tematická presnosť 

postupne narastá od starších verzií k novším. Potvrdzuje to väčšina použitých metód. 

Výnimkou je pokles tematickej presnosti v Česku v prípade použitia Spearmanovho a 

Kendallovho korelačného koeficientu medzi verziami IL2006_v3 a IL2009_v1, a pokles 

tematickej presnosti v Česku aj na Slovensku v prípade použitia veľkosti závažnejších chýb 

nadhodnotenia medzi verziami IL2006_v2 a IL2006_v3. 

Záverom možno dodať, že tematická presnosť vrstvy nepriepustnosti IL môže byť pre 

niektoré aplikácie v Česku a na Slovensku neuspokojivá, nakoľko totálna absolútna chyba 

normalizovaná, t. j. pomer rozlohy nesprávne klasifikovaných plôch v danej krajine a rozlohy 

nepriepustných plôch v danej krajine je okolo 56 - 66%, z čoho 3/10 - 
4/10  tvoria tzv. 

závažnejšie chyby (v zmysle definície v Tabuľke 1). Napriek tomu je možné vrstvu 

nepriepustnosti IL považovať za jedinečný zdroj informácií, ktorý si nájde široké uplatnenie, 

avšak mal by byť používaný s rozvahou a obozretnosťou vzhľadom na danú aplikáciu 

a požadovanú presnosť. 
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