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Cieľom tohto príspevku bolo zistiť a overiť viac aj menej známe postupy spracovania mračna bodov, jeho klasifikácie, reklasifikácie pre ďalšie 
nadväzujúce práce v aplikáciách GIS. S využitím technológie LiDAR pri leteckom laserovom skenovaní stále rastie význam mračna bodov 
a predstavuje moderný, rýchly a efektívny spôsob spracovania údajov z krajiny. Využitie technológie v lesníctve je na vzostupe a preto je 
nevyhnutné analyzovať a zdokonaľovať jej ďalšie možnosti uplatnenia. Skenovacie lúče LiDAR technológie totiž pri skenovaní prenikajú pod koruny 
stromov, čím sa naraz získavajú údaje o teréne aj povrchu. V krátkom čase je tak možné zaznamenať milióny bodov s vysokou presnosťou. Mračno 
bodov možno potom použiť na rôzne analýzy územia s jeho objektami vrátane lesnatosti. Zmysel toho pre oblasť hydrológie má ten, že lesy vo 
veľkej miere ovplyvňujú vodný režim krajiny. Dostupnosť digitálneho modelu terénu je zase dôležitá pre jednoznačnú identifikáciu povodia 
a vytýčenie rozvodnice. Všetky tieto postupy sa môžu konať automaticky, rýchlo, presne a bez veľkej námahy operátora. Stačí použiť vhodné 
moduly v aplikáciách GIS, mať presné vstupné údaje a vedomosti o použití GIS.

Charakteristika územia

Rozloha: 1,25 km2

Katastrálne územie: Hájniky, Sielnica
Pokrývka: lesy (súvislé aj rozpojené), lúky,

TTP, orná pôda, (stavby)
Nadmorská výška: 339 – 420 m n. m.

Metodika

Spracovanie mračna bodov – automatická klasifikácia – reklasifikácia – export do GIS – las dataset
– raster calculator – určenie kritérií lesa – konverzie vrstiev – identifikácia povodia – orezanie do 
povodia – výpočty

Výsledky

Výmera (m2) Výmera (ha)

Povodie 408 402,985 40,84

Les v povodí 162 914,217 16,291

Lesnatosť povodia 39,89 %

Lesnatosť SR: 41 % Lesnatosť podľa NIML: 44 %
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Hoci táto hodnota nedosahuje ani 50 %, na 
európske pomery je aj tak nadpriemerná keďže SR 
má jednu z najvyšších lesnatostí v Európe.
Z hydrologického hľadiska je táto vyššia lesnatosť 
výhodou. Lesy celkovo prispievajú k ekologickej 
stabilite krajiny. Vodný režim krajiny by tak 
z pohľadu lesnatosti mal byť postačujúci. Pri 
uvážení súčasnej (zníženej) lesnatosti z dôvodu 
viditeľných obnovných prvkov a niektorých 
väčších porastových medzier, by nebyť týchto 
úkazov bola lesnatosť v skutočnosti ešte vyššia 
než je oficiálny celoštátny priemer. Je potrebné 
mať však na pamäti, že nie vždy je potrebné 
a možné zvyšovať lesnatosť blízkej 100 %. 
V krajine musia byť aj iné krajinotvorné prvky.


