Abstrakt
Dominantní druhy vegetace dvou strukturálně a funkčně odlišných horských ekosystémů byly
studovány pomocí laboratorní a terénní spektroskopie a obrazových dat dálkového průzkumu Země:
(1) člověkem ovlivněný homogenní stálezelený jehličnatý les reprezentovaný porostem smrku
ztepilého v Krušných horách a (2) přirozený heterogenní ekosystém reliktní arkto-alpínské tundry
v Krkonoších s převahou travin.
První část týkající se smrku ztepilého je zaměřena především na laboratorní spektroskopii.
K hodnocení smrkových porostů na regionální a globální úrovni je potřeba podrobných znalostí o
jejich spektrálních vlastnostech na úrovni jehlic a výhonů, avšak pozemní průzkum je velmi časově
náročný. K získání většího množství pozemních dat pro analýzy porostů by mohly pomoci otevřené
spektrální knihovny. Problém však může nastat s porovnatelností spekter pořízených různými přístroji.
Tato práce se zaměřila na srovnatelnost spekter naměřených spektroradiometrem v kombinaci
s kontaktní sondou a dvěma integračními sférami (Paper 3) a prokázala, že spektra naměřená kontaktní
sondou a integrační sférou pro smrkové jehlice jsou signifikantně odlišná, pro listnaté druhy
s dorziventrálním typem listu (reprezentované tabákem) jsou též odlišná, ale průměrné hodnoty
vegetačních indexů z nich odvozených se již pohybují v rámci příslušných směrodatných odchylek,
zatímco pro homogenní materiály, jako jsou barevné papíry nebo Spektralon, jsou spektra naměřená
různými přístroji srovnatelná. Dále bylo v práci hodnoceno, zda data na různé měřítkové úrovni (v
laboratoři určené obsahy pigmentů a vody v jehlicích, laboratorní spektra jehlic naměřená kontaktní
sondou a spektrální data na úrovni porostu odvozená z obrazových leteckých hyperspektrálních dat
APEX) dávají stejné výsledky v hodnocení rozdílů mezi skupinami měření ovlivněných různými
faktory, jako jsou ročníky jehlic, pozice v koruně, stanoviště či lokalita výskytu (Paper 2). Dvě
lokality v Krušnohoří ovlivněné různou intenzitou atmosférického znečištění v 70. letech vykazovaly
mírné rozdíly v roce 2013 pouze na základě laboratorních biochemických dat, nikoli na základě dat
spektrálních. Určitá heterogenita byla prokázána však mezi jednolivými jedenácti zkoumanými
stanovišti na těchto dvou lokalitách na základě všech tří typů dat. Na základě podrobných
laboratorních dat (biochemických i spektrálních) byly prokázány signifikantní rozdíly mezi
jednotlivými ročníky jehlic i pozicí v koruně stromu. Pozicí v koruně stromu se pak práce zabývá i
v další části, kde jsou porovnávány empirické modely pro odhad chlorofylu, karotenoidů a vody
spočítané na základě odrazivosti naměřené kontaktní sondou pro tři různé úrovně koruny (bazální
zastíněnou a produkční svrchní a spodní) – Paper 4. Výsledky dokazují, že modely pro zastíněnou
bazální část koruny jsou přesnější než pro produkční část, což může být ovlivněno architekturou
výhonů. Práce též potvrzuje lepší výsledky korelací s využitím metody PLSR než jednoduchých
regresí a vegetačních indexů. Kromě metodických poznatků má práce i přínos po ekologické stránce
(Paper 1 a 2), protože bylo prokázáno, že po eliminaci atmosférického znečištění smrkové
monokulturní lesy v Krušných horách (zejména v jejich střední části) regenerují, i když nejsou zcela
nepoškozené, a již nejsou pozorovatelné tak významné rozdíly ve stavu porostů mezi jednotlivými
lokalitami středního a západního Krušnohoří.

Zatímco pro správné fungování homogenních ekosystémů jsou důležité především vlastnosti
porostu, v heterogenních ekosystémech hraje významnou roli navíc i jejich druhová skladba
rostlinného společenstva, které je třeba věnovat také patřičnou pozornost. Především druhovou
skladbou se zabývá část věnovaná reliktní arkto-alpínské tundře (Paper 5 a 6). Porovnávány jsou
dosažené přesnosti klasifikací pro několik typů obrazových dat dálkového průzkumu Země různého
spektrálního i prostorového rozlišení (Landsat, Sentinel-2, WorldView-2, ortofota a letecká
hyperspektrální data ze senzorů APEX a AISA). Pro klasifikace těchto dat byly využity různě
podrobné legendy. Legendy byly stanoveny s ohledem na prostorové rozlišení obrazových dat a
kategorie byly specifikovány tak, aby měly přínos pro monitoring a ochranu oblasti, přičemž důraz byl
kladen na rozlišení expanzivně silných druhů (trávy třtina chloupkatá, bezkolenec modrý a klečové
porosty) a původního druhu trávy smilky tuhé. Nejlepších výsledků klasifikace (celková přesnost více
než 80 %) bylo dosaženo na základě leteckých hyperspektrálních dat AISA s vysokým prostorovým
rozlišením. Pro zvýšení přesnosti klasifikace heterogenních ekosystémů, jako je krkonošská tundra, se
jako klíčové na základě našich výsledků jeví prostorové rozlišení dat. To dokazují dobré výsledky
objektové klasifikace s prostorovým rozlišením 12,5 cm, ale pouze čtyřmi spektrálními pásmy
(celková přesnost 71,96 % v případě podrobné legendy a přes 80 % v případě zjednodušené).
V krkonošské tundře byly dále zkoumány vlastnosti porostů (výška, pokryvnost a fAPAR), a to s
využitím terénní spektroskopie podél výškového a výživového gradientu táhnoucího se od Luční
boudy na Luční horu ve dvou termínech v sezóně 2015 (Paper 7). Byly hledány především vhodné
vegetační indexy pro tvorbu empirických modelů. Nejlepších výsledků bylo dosaženo pro pokryvnost,
zatímco nejhorších pro fAPAR. Studium vlastností porostů v krkonošské tundře přineslo zatím
základní výsledky a bude dále intenzívně pokračovat (například analýzy obsahu chlorofylu, podílu
živé a uschlé biomasy, LAI apod.).
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