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Anotace 

Tato práce se zaměřuje na hledisko vlivu vyuţití a pokryvu krajiny na sráţko-odtokový 

(s-o) proces v krajině. Mezi hlavní cíle patří vyuţití geoinfomačních technologií ke 

zhodnocení vlivu vyuţití LULC (z angl. Land Use and Land Cover)  na s-o proces. Práce 

se nezbývá vývojem hydrologického modelu, ale jen model vyuţívá. GIS (Geografické 

Informační Systémy) zde vyuţívá nástrojů pro postprocesing dat DPZ (Dálkový Průzkum 

Země) a analytických moţností při hodnocení s-o vztahů s LULC. DPZ pak zabírá 

důleţitý post ve zpracování druţicových dat jako alternativního zdroje vstupu LULC do 

modelu. Práce zodpovídá dohad, zda rozdílné zdroje dat LC mohou vnést rozdíly do 

výsledků s-o modelu. 

Práce vyuţila znalosti a dostupnosti dat ve dvou lokalitách z předešlých projektů (povodí 

Bělé a Olše). Obě povodí jsou přeshraničním typem povodí. 

Dalším záměrem bylo vytvoření klasifikačního schématu zaměřené pro klasifikaci dat 

pokryvu a vyuţití krajiny vhodných pro studium jejich dopadu na sráţko-odtokové 

modelování. Výstupem je klasifikační systém HYDRO LC a dále pak nástroj aplikace 

ToolBox (ArcGIS 9.2) pro asociaci CN-LC-HSP. 

Výstupy hodnocení referenčních a alternativních CN hodnot poukazují na zřemé 

ovlivnění LC na s-o proces. S přihlédnutím k základním změnám ve vyuţití krajiny, které 

ovlivňují s-o proces (viz kapitola 4) a za předpokladu záporných změn, tedy zvětšení CN 

hodnoty, tedy větší pravděpodobnosti povrchového odtoku muţeme analogicky 

odhadnout změnu v LC jako je odlesnění krajiny, kde s odlesněním souvisí i degradace 

půdního profilu a ta má na odtok větší vliv neţ intercepce vegetace, změna kultivace na 

zemědělských plochách, urbanizace krajiny, industrializace území. K takovéto změně 

dojde v určiré části povodí (váţený průměr CN), je tedy pravděpodobné, ţe to bude 

změna plošně významná. V případech plánovaných změn LC, lze zkrz CN hodnoty 

odhadnout následky takovéhoto počinu. 

Anotation 

This work investigates LULC (Land Use and Land Cover) influences on rainfall-runoff 

(RR) process in a landscape. This work does not deal with hydrological model 

development; it is only used within the scope of the work. 

These issues appreciate geoinformation technology capabilities, especially integration of 

Geographical Information System (GIS), Remote Sensing (RS), and Hydrological 

Modelling (HM) tools, where such connection allows comprehensive insight into these 

matters. GIS supports pre- and post- processing, RS provides actual/historical information 

representing alternative source of the land cover input data into a model, and HM allows 

description of investigated phenomena. The objective is to answer an assumption if two 

different LC datasets are able to bring differences into RR model outputs. 

Past knowledge and experience together with data accessibility, gained through 

participation in other projects, put forward two areas of investigation (Bela catchment and 

Olse catchment), both transboundary catchment areas.  

Other objective represented creation of a classification schema for data classification of 

LULC data suitable for a study of its impact to RR process. Outputs represent HYDRO 

LC classification schema and a ToolBox (ArcGIS 9.2) for CN value, land cover, and 

hydrological soil group association.  
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ÚVOD 

1 MO TI V AC E  A  CÍ LE  

V posledních letech se hojně diskutuje o příčinách probíhajících klimatických změn na 

Zemi. Diskutuje se také, zda ke klimatickým změnám vskutku dochází.  

Český hydrometeorologický ústav ve svém ‚Stanovisku‘ k Zelené knize "Adaptace na 

klimatickou změnu v Evropě" uvádí, ţe Mezinárodní panel pro klimatickou změnu ve 

svojí Čtvrté hodnotící zprávě (IPCC AR4) naznačil, ţe i ten nejoptimističtější scénář 

počítá se vzestupem teploty vyšším neţ 2 °C ve srovnání s hodnotami před průmyslovou 

revolucí. Dále si dovolím citovat ze stanoviska (CHMI, 2007):  

„Pozorované a předpokládané změny klimatu ovlivní připravenost na zvládání přírodních 

katastrof a řízení krizových situací, vodní hospodářství, revitalizaci znehodnocených vod 

a vodních ekosystémů, budoucí výnosy zemědělských plodin, chov hospodářských zvířat 

a produkční schopnosti vybraných území, coţ bude znamenat značná rizika pro příjmy 

zemědělců a pro nakládání s půdou v určitých částech země. Vlny horkého počasí, sucha 

a výskyt škůdců by mohly zvýšit riziko neúrody zemědělských plodin a negativně 

ovlivnit lesnictví. V této souvislosti je třeba také posoudit, jaký dopad na zásobování 

potravinami můţe mít trend zvýšeného vyuţívání biomasy pro výrobu energie.“   

Můţeme tedy očekávat změny přírodního prostředí, krajiny a tím i jejich funkcí. Změny 

neprobíhají rovnoměrně ve všech oblastech. Naopak velice se liší, zaroveň jsou však 

vzájemně provázány vzhledem ke komplexnímu charakteru klimatu Země.  

V rámci projektů financovaných mezinárodními, evropskými a národními institucemi 

vzniká nespočet studií s tématikou globálního oteplování, jsou tvořeny modely 

předpovídající vývoj klimatu, jejichţ výstupy jsou snadno zneuţitelné pro svoji nelehkou 

interpetovatelnost.  

V poslední době jsme svědky výrazných hydrometeorologických jevů a velkých 

variací/výkyvu teplot, které se odráţejí v přeměnách krajiny, především jejího vodního 

reţimu, který je ovlivněn několika faktory a měl by být řešen komplexně. Pro lepší 

porozumění hydrologických událostí v krajině jsou budovány hydrologické (a někdy také 

hydrogeologické) modely. Některé studie se pokoušejí o vzájemnou integraci hned 

několika modelů (meteorologický + hydrologický + hydrogeologický + model změn 

vyuţití a pokryvu krajiny), některé ještě dále rozšiřují mnoţství vstupních dat, či pro 

zlepšování prognóz vyuţívají aktuálních vstupních dat (asimilace dat – z angl. ‚data 

assimilation‘). Druhá letní škola ENVISAT Summer School 2004 organizovaná 

Evropskou vesmírnou agenturou ve Frascati v Itálii (ESA Web) poskytla celou řadu 

příspěvků na toto téma.  

Institut geoinformatiky řešil společně s partnery projekt Grantové agentury České 

Republiky „Vyuţití geoinformačních technologií pro zpřesňování sráţko-odtokových 

vztahů“ (GA 205/06/1037). Jeho cílem je zpřesnění sráţko-odtokových modelů 

s vyuţitím GIS, různých zdrojů dat a postupů jejich zpracování. Dále pak na pilotních 

oblastech (část povodí řeky Bělé a povodí řeky Olše) se ověřuje vhodnost propojení a 

kombinace jednotlivých modelů. V rámci tohoto projektu jsou řešeny úkoly zabývající se 

různými hledisky, která mohou ovlivnit výstupy modelu: interpolační metody (můţe 

ovlivnit vstup sráţkového úhrnu do modelu), typy sráţko-odtokového modelování, model 

tání sněhu (akumulace, jarní tání), digitální model terénu (ovlivňuje schematizaci povodí) 

a vyuţití a pokryv krajiny (v textu dále i pod angl. zkratkou LULC – Land use and land 

cover). 

Tato práce se zaměřuje na hledisko vlivu vyuţití a pokryvu krajiny na sráţko-odtokový 
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proces v krajině. Upozorňuje na moţnost intergrace nástrojů geografického informačního 

systému (GIS), dálkového průzkumu Země (DPZ) a hydrologického modelování. Vyuţití 

této ‚korporace‘ nástrojů dovoluje komplexnější pohled na řešenou problematiku. 

Práce se nezabývá vývojem hydrologických modelů, ale jen modely vyuţívá. GIS zde 

vyuţívá nástrojů pro postprocesing dat DPZ a analytické moţností při hodnocení s-o 

vztahů s LULC. DPZ pak zabírá důleţitý post ve zpracování druţicových dat jako 

alternativního zdroje vstupu LULC do modelu.  

Práce si kladla za cíl zodpovědět následující dvě otázky: 

 Jak lze provádět klasifikaci pokryvu krajiny účelně z hlediska jeho vlivu na s-o 

proces? 

 Nakolik se od sebe budou výsledky s-o modelu při vyuţití dvou rozdílných zdrojů 

dat LC a dvou rozdílných klasifikačních schémat? 

Otázky tak tvoří dva okruhy, které separovaly práci na dvě části. První část je zaměřena 

na DPZ a klasifikaci krajinného pokryvu.  Přínosem této části práce je klasifikační 

schéma HYDRO LC. A jeho aplikace na klasifikovaná data DPZ. 

Druhá část vyuţívá výsledků klasifikace z první části jako jednoho ze zdrojů LC dat 

(alternativního zdroje) a srovnává vyuţití dvou rozdílných zdrojů dat pokryvu krajiny a 

jejich vliv na výstup ze s-o modelu. Data CORINE LC 2000 byla vyuţita jako zdroje 

originálních dat LC (originální sestava). Data HYDRO LC  data byla vyuţita jako zdroje 

alternativních  dat LC (alternativní sestava).  

Zdroj dat, pouţitá metoda klasifikace, následná interpretace výsledků ovlivňují tvorbu 

LULC dat. Coţ můţe vést k produkci LULC dat stejného území, ale lišících se co do 

prostorového rozlišení a zastoupením typů povrchů (pouţité nomenklatury).  
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TEORETICKÉ ZÁKLADY ŘEŠENÉ 

PROBLEMATIKY 

2 SR Á ŢK O -O D TO K OVÝ  P RO CE S  A  J E H O  M O DE LO VÁ NÍ  

2 . 1  H Y D R O L O G I C K Ý  C Y K L U S  

 Celkový objem vody v hydrosféře se odhaduje na 1,34.10
9
 km

3
 (Hrádek et al, 2004) či 

1,357 10
9
 km

3
 (USGS Web 2) ve všech skupenstvích a formách. Převáţnou část 

hydrosféry tvoří slaná voda v oceánech a mořích (97%, (USGS Web 2)), zbývající 3% 

(Hrádek et al, 2004, 2,9% (USGS Web 2)) objemu vody v hydrosféře představuje sladká 

voda na pevnině. Tato se téměř z 2/3 (2,1% (USGS Web 2)) vyskytuje ve formě ledu 

(28.10
6
 km

3
, Hrádek et al, 2004). Vyuţitelné zásoby sladké vody na pevnině představují 

tedy méně neţ 1% celkového objemu vody v hydrosféře (přibliţně 12.10
6
 km

3
, Hrádek et 

al, 2004). 

Voda ve skupenství plynném, kapalném a pevném je na Zemi ve věčném oběhu 

(koloběhu), který je vyvolán sluneční energií (Obr. 1). Vzniká uzavřený hydrologický 

cyklus, který probíhá mezi světovým oceánem a pevninou – velký koloběh vody, nebo 

probíhá pouze nad oceány, případně nad bezodtokovými oblastmi pevniny – malý 

koloběh vody. Velký koloběh vody v přírodě je hydrologický cyklus, při němţ dochází 

k výparu vody ze světového oceánu, vodní pára je přenášena vzdušnými proudy nad 

pevninou, kde kondenzuje nebo desublimuje, v podobě sráţek se dostává na pevninu a 

odtokem zpět do světového oceánu. Současně dochází k výparu vody z pevniny, vodní 

pára je vzdušnými proudy přenášena nad světový oceán a v podobě sráţek se dostává do 

světového oceánu. Malý koloběh vody v přírodě je hydrologický cyklus, při němţ se voda 

vypařená ze světového oceánu v podobě sráţek zpět do něj vrací (bez odtoku z pevniny), 

(Hrádek et al, 2004). Další popis koloběhu lze získat z prací Dr.Art’s Guide To Planet 

Earth (Planet Web), NASA (NASA Web 1), USGS (USGS Web 1) a další např. 

přehlednou formou animace (WC Web). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1 Koloběh vody v přírodě (NASA GSFC Water and Energy Cycle web site) (NASA 

Web 2) 
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2 . 2  P O V O D Í  

Hrádek et al (2004) definije povodí jako hlavní hydrologickou oblastí, ve které 

zkoumáme odtokový proces a zjišťujeme vzájemný vztah bilančních prvků. Je to území 

po hydrologické stránce uzavřené, nepřitéká do něj ţádná voda po povrchu ani pod 

povrchem a je ohraničeno rozvodnicí. Další definice či vysvětlení pojetí povodí lze nalézt 

na Internetových stánkách enlyklopedie wikipedia (WikiEnc Web 2), na stránkách 

Univerzity v Delaware (USA) ve spolupráci s Agenturou pro vodní zdroje (The Water 

Resource Agency) (WRA Web). 

Sráţky, které na povodí spadnou, vyvolávají odtok zjišťovaný v uzavírajícím profilu 

povodí. Do uzavírajícího profilu povodí se voda dostává povrchovým odtokem i odtokem 

podpovrchovým. Rozlišuje se povodí povrchových vod, které je ohraničeno orografickou 

rozvodnicí a povodí podpovrchových vod, které je ohraničeno hydrogeologickou 

rozvodnicí. Orografická rozvodnice je myšlená čára v terénu, značící hranici mezi 

povodími, tedy spojuje místa, ze kterého se hypotetická kapka spadlé sráţky rozdělí do 

stran a steče v závislosti na morfologické charakteristice do „svých“ sběrných oblastí. 

Hydrogeologická rozvodnice ohraničuje povodí podpovrchových vod, její průběh je 

závislý na uloţení nepropustných vrstev a na geologické stavbě území. Orografická 

rozvodnice se vykresluje z topografické mapy, probíhá po hřebenech, sedlech, vrcholech 

a ostatních nejvyšších topografických útvarech. Povodí je určeno jednoznačně daným 

uzavírajícím profilem na toku, ke kterému se rozvodnice vykresluje (Hrádek et al, 2004). 

Obrázek níţe (Obr. 2) znázorňuje orografickou rozvodnici povodí Bělé (oranţově 

zbarvená linie) a jednotlivá subpovodí (fialová linie). Ţlutá linie představuje národní 

hranici s Polskou republikou (standardní vrstva GoogleEarth). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Povodí Bělé – pohled od severovýchodu. [Zdroj podkladových dat – GoogleEarth] 
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2 . 3  R O V N I C E  H Y D R O L O G I C K É  B I L A N C E  

Dle ČSN 73 6530 je rovnice hydrologické bilance, nebo téţ hydrologická bilanční 

rovnice, definována jako rovnice vyjadřující kvantitativní podíl jednotlivých sloţek 

hydrologické bilance. Ta je podle této ČSN definována jako porovnání přírůstků a úbytků 

vody a změn vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru za daný časový interval. 

Převáţná část vod v zóně s intenzivní vodní výměnou pochází přímo či nepřímo ze 

sráţek. Rozdělení sráţek spadlých za jeden rok nebo i za mnohaleté období popisuje 

rovnice hydrologické bilance, kterou si můţeme znázornit schématem (Obr. 3) nebo 

matematickým vztahem (1).  

Rovnice hydrologické bilance je v podstatě rovnicí kontinuity vyjadřující rovnováhu mezi 

přírůstkem, úbytkem a změnami objemu vody pro daný čas a prostor (povodí), jak uvádí 

ve svých výukových materálech Grmela (2005). 

 

Hprirustek  −  Hubytek  =  ∆V (1) 

 

Obr. 3 Schématické znázornění prvků rovnice hydrologické bilance 

 

Přesné řešení úplné bilanční rovnice podle schématu výše uvedeném (Obr. 3) je prakticky 

nemoţné, protoţe i u přímo měřených veličin se můţeme dopustit značných odchylek od 

skutečnosti (jak uvádí ve svých sylabech a výukových materiálech Grmela, 2005), 

v úhrnu sráţek aţ o 15 %, u celkového průtoku aţ o 5 - 8 % a pod.). (Ne-)měřené členy 

bilanční rovnice buď určujeme výpočtem s odhadnutými hodnotami vstupních parametrů 

nebo s hodnotami vypočtenými podle empirických rovnic (např. evapotranspirace s 

chybou snad aţ 30 - 40 % (Grmela, 2005). Proto se pouţívá v praxi bilanční rovnice 

především pro upřesnění hodnot evapotranspirace všude tam, kde můţeme eliminovat 

vlivy akumulace povrchových i podzemních vod a kde na základě geologické stavby 

můţeme vyloučit přestupy vody z jednoho povodí do druhého. Pak má bilanční rovnice 

jednoduchý tvar (3). 
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Hs = HOp + HOz + HET ± HA ± HPř, kde (2) 

HS ... sráţky [mm.období
-1

], [m
3
.plocha

-1
.období

-1
] 

HOp ... přímý odtok [mm (za smluvní období)], [m
3
.s

-1
], [m

3
.období

-1
] 

HOz ... základní odtok [mm (za smluvní období)], [m
3
.s

-1
], [m

3
.období

-1
] 

HET ... evapotranspirace [mm.období
-1

.plocha
-1

], [m
3
.období

-1
.dané místo

-1
] 

HA ... akumulace [mm, m
3
] 

HPř ... přestupy z povodí do povodí [m
3
.období

-1
], [mm.období

-1
] 

 

Hs = HOc + HET, kde (3) 

HS ... sráţky [mm.období
-1

], [m
3
.plocha

-1
.období

-1
] 

HOc ... celkový odtok [mm (za smluvní období)], [m
3
.s

-1
], [m

3
.období

-1
] 

HET ... evapotranspirace [mm.období
-1

.plocha
-1

], [m
3
.období

-1
.dané místo

-1
] 

 

Přesto, ţe je bilanční rovnice zatíţena velkými chybami vstupních dat, zůstává jednou ze 

základních metod hydrologického hodnocení oblasti, zvláště v prvních etapách 

hydrogeologického průzkumu. Pouţívá se především ke kontrole závěrů o vztazích mezi 

sloţkami hydrologického cyklu. Obecně platí, ţe bilanční rovnice se sestavuje tím 

obtíţněji, čím kratší období je bilancováno. 

Sráţky - HS 

Sráţky jsou výsledkem kondenzace nebo sublimace vodních par v ovzduší nebo na 

povrchu území, předmětů a rostlin. Sráţky lze rozdělit podle našeho vnímání a na základě 

fyzikálních podmínek v přírodě na pevné (kroupy, sníh) a kapalné (déšť, rosa, mrholení), 

dále také na vertikální (déšť, sníh, kroupy) a horizontální (jinovatka, rosa). Horizontální 

sráţky, tvořené kondenzací bezprostředně na povrchu země (rosa, jinovatka, námraza) 

jsou poměrně malé a v hydrologických výpočtech je obvykle zanedbáváme. Rozloţení 

sráţek závisí na zeměpisné šířce a nadmořské výšce místa. Mnoţství sráţek se měří 

sráţkoměry (ombrometry). Určují se jako výška srážek v milimetrech na plochu (povodí) 

za období, jako úhrn srážek v milimetrech na čtvereční metr (mm/m
2
 = litr vody) za 

období (denní, měsíční, sezónní a roční úhrny, dlouhodobých pozorováních 10-ti, 50-ti a 

100-leté údaje), a  jako množství srážek v kubických metrech na plochu (místo měření či 

měřící stanice) za období (Glosary of Meteorology (AllenPress Web), encyklopedie 

wikipedia (WikiEnc Web 1)).  

Podle ČHMÚ (stav k lednu 2008) (CHMI Web) se na území ČR nachází 209 

klimatologických stanic (z toho 38 profesionálních meteorologických stanic) a 585 

sráţkoměrných stanic. Klimatologické stanice měří a průběţně pozorují všechny běţné 

meteorologické prvky (např. teplotu a vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru, sluneční 

svit, srážky atd.). Standardní termíny měření odpovídají 7:00, 14:00 a 21:00 hodin 

středoevropskému času (SEČ). Jelikoţ výskyt a intenzita atmosférických sráţek jsou 

prostorově a časově velmi silně proměnné veličiny, jejich dokonalá znalost vyţaduje co 

nejhustší pozorovací síť. Za tímto účelem ČHMÚ provozuje velmi širokou síť 

dobrovolných sráţkoměrných stanic. Na rozdíl od klimatologických stanic je pozorovací 

program těchto stanic omezen jen na průběţné měření a zaznamenávání atmosférických 

srážek, sněhu a atmosférických jevů. Naprostá většina sráţkoměrných stanic nebyla dosud 

automatizována (datováno k červnu 2005) (CHMI Web). 

Vedle měření mnoţství sráţek se určuje také intenzita sráţek či intenzita deště jako úhrn 

sráţek za zvolenou časovou jednotku, obvykle mm/min a vydatnost sráţek (l.s
-1

.km
-2

) 

(Hrádek et al, 2004). 
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Dnes jsou sráţky monitorovány také meteorologickými radiolokátory, které (podle CHMI 

Web) slouţí ke zjišťování rozloţení okamţitých intenzit atmosférických sráţek a výskytu 

jevů spojených s oblačností na velké ploše řádu 100 000 km (do vzdálenosti řádově 100-

200 km). Jejich funkce je zaloţena na schopnosti sráţkových částic v atmosféře (vodních 

kapiček, sněhových vloček, ledových krupek apod., zčásti téţ oblačných částic) odráţet 

(přesněji zpětně rozptylovat) radiovlny v centimetrovém pásmu vlnových délek 

(mikrovlny). Radarová pozorování sráţek mají oproti klasickým sítím sráţkoměrů 

výhodu měření na velké ploše z jediného místa v téměř reálném čase. Radar zachycuje 

prostorově kontinuální rozloţení sráţkových polí včetně jejich trojrozměrné struktury a 

pohybu. Radarová pozorování však ukazují pouze okamţitá rozloţení intenzit sráţek v 

diskrétních časech. Sráţková pole mají přitom velkou proměnlivost v prostoru i v čase, 

okamţité intenzity se na vzdálenosti několika málo km nebo během 10 min mohou lišit o 

řád. Více ke vztahu mezi měřenou radiolokační odrazivostí a intenzity sráţek, a dále 

k nepřestnostem měření radaru a k aktuálním radarovým datům lze nalézt na 

internetových stránkách ČHMÚ (CHMI Web). 

Evapotranspirace - HET 

Pod tímto pojmem zahrnujeme celkový výpar v bilanční rovnici; uvádí se v krychlových 

metrech odpařených z celé plochy povodí nebo jako výška výparu HET zpravidla 

v mm/období/plocha Grmela (2005), wikipedia (WikiEnc Web 3), USGS (USGS Web 2). 

Celkový výpar sestává ze dvou sloţek: 

 z fyzikálního výparu (EVAPORACE) představující proces probíhající 

v anorganickém prostředí. Jedná se o výpar vody (změna skupenství kapalné na 

plynné) z volné vodní hladiny, tedy povrchu vodních toků, nádrţí a zatopených 

terénních depresí či sublimace ledu a sněhu (změna skupenství pevné na plynné) a 

z výparu vody zadrţované smáčeným povrchem vegetace – intercepce; 

na stránkách Univerzity v Arizoně (Institut pozemního stavitelství) pod Digitální 

Knihovnou Geotechniky, hornin a vody (The Geotechnical, Rock & Water 

(GROW) Digital Library) lze nalézt moţnost orientačního výpočtu výparu z 

povrchu jezera (Web 1), 

 a z fyziologického výparu (TRANSPIRACE), který je limitován činností rostlin, 

tedy fyzikálně biologickým procesem (USGS Web 2). 

Velikost výparu dosahuje maxima v teplých letních měsících, minima ve studených 

měsících zimních. V létě můţe velikost evapotranspirace přesáhnout velikost sráţek. 

Hodnotu evapotranspirace ovlivňuje především délka slunečního svitu, teplota povrchu a 

okolní atmosféry, intenzita větru, druh a plošná rozloha vegetačního pokryvu, nadmořské 

výšce, morfologii krajiny, orientaci ke světové straně apod. (USGS Web 2, USGS Web 3) 

Přesnost stanovení podle Grmely (2005) se pohybuje v rozmezí 10-30 % v okolí měřící 

stanice a pro ostatní plochy v rozmezí 30-40 %. 

Se zvyšováním evapotranspirace se sniţuje infiltrace a přímý odtok. Hodnoty fyzikálního 

výparu se zjišťují výparoměry (většinou ve formě výparoměrných vah) nebo ve velkých 

výparoměrných nádrţích. Evapotranspirace se empiricky zjišťuje pomocí různých typů 

lyzimetrů. Hodnoty na nich naměřené jsou však pro regionální výpočty nepouţitelné, 

protoţe se vztahují na definované modelové podmínky lyzimetru a ne na průměrné 

podmínky oblasti. Proto se hodnoty evapotranspirace stanovují teoretickými rovnicemi 

zaloţenými na fyzice výparného procesu, analytickými rovnicemi zaloţenými na bilanci 

energie nebo vody, a empirickými rovnicemi zaloţenými na regionálních závislostech 

mezi měřenou evapotranspirací a klimatickými podmínkami (Grmela, 2005). 
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Intercepce 

Mnoţství zadrţené vody na rostlinách a předmětech v povodí se nazývá intercepce. 

Velikost intercepce závisí na formě a charakteru sráţky (déšť – sníh, intenzita, velikost 

kapek), síle větru, faktorech ovlivňujících výpar, druhu a vegetačním stádiu rostlin 

(Hrádek et al, 2004, Grmela, 2005, WikiEnc Web 3, USGS Web 2, USGS Web 3). 

Infiltrace 

Infiltrace je proces pronikání vody do půdního prostředí, obvykle přes povrch půdy. 

Ovlivňuje významně podíl sráţek na povrchovém odtoku, hypodermickém odtoku a 

odtoku podzemních vod (Hrádek et al, 2004). 

Infiltrace ze srážek  

Infiltrace je závislá především na (viz USGS Web 4), (WikiEnc Web 4) a Grmela, 2005): 

 propustnosti půdy a hornin (pórovitost, puklinatost, přednostní dráhy cirkulace), 

 morfologii terénu (úklony svahů, členitost), 

 klimatických podmínkách (teplota a vlhkost vzduchu, sytostní  doplněk, rosný 

bod, délka mrazových jevů, hloubka promrzání půdy), 

 charakteru sráţek (krajinné deště, přívalové deště), 

 charakteru vegetace (lesy, zemědělské plodiny), 

 stupni nasycení horninového prostředí podzemní vodou (hloubka zaklesnutí 

hladiny podzemní vody, močály), 

 antropogenní činnosti (zásahy do charakteru vegetace, úpravy morfologie terénu, 

zástavba). 

V mírném pásmu činí infiltrace ze sráţek cca 16 - 25 %; také ale i 40 % (oblast s 

intenzivní těţbou v hornoslezské pánvi) nebo 4 - 8 % (v Dolnomoravském úvalu), podle 

Grmela (2005). 

Infiltrující vodu můţeme rozdělit na (viz schéma na Obr. 3): 

 bezprostřední hypodermický odtok (po kratší či delší době vystupuje na zemský 

povrch a spolu s povrchovým odtokem vytváří tzv. přímý odtok), 

 zpoţděný hypodermický odtok (po určitém zdrţení, převáţně v pásmu zavěšené 

kapilární vody, se spojí s průsakem), 

 průsak (poměrně rychlý průtok části infiltrované vody dráhami přednostní 

cirkulace k hladině podzemní vody, kde rozmnoţuje  její zásoby a způsobuje 

zdvih volné hladiny podzemní vody). 

Infiltrace probíhá nejprve v půdní vrstvě nebo navětralé části kolektoru. V pásmu 

zavěšené kapilární vody dochází v průběhu roku k největšímu kolísání vlhkosti 

způsobovanému ve vegetačním období především spotřebou vody rostlinami a v průběhu 

celého roku kapalnými sráţkami; v aridních a semiaridních teplých aţ horkých oblastech i 

kondenzací vodních par při ochlazování v noci (Grmela, 2005, Homola, 1980). 

Rušivé vlivy objemových změn a filtračních schopností kolektorů způsobují především 

jílové minerály. Po vytvoření povrchového odtoku probíhá infiltrace po přednostních 

dráhách cirkulace (chodby, nory, chodbičky, pukliny vysychání, zálomové trhliny a pod.). 

Při vnikání sráţkových vod do pásma zavěšené kapilární vody se nejdříve vypuzuje z 

pórů část vzdušin, které kladou odpor klesající vodě. Ten je někdy tak velký, ţe při 

malých sráţkách se infiltrovaná voda nedostane k hladině podzemní vody. Takový podíl 

sráţek označujeme jako sráţky neefektivní. Výšku sloupce sráţek, které přispívají k 

tvorbě nových zásob podzemních vod nazýváme sráţky efektivní; lze je stanovit ze změn 

výšek hladin podzemních vod (Grmela, 2005). 
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Efektivní sráţkou v s-o modelování rozumíme sráţku, která skutečně zvedne vodní tok 

(tedy nevsákne se ani nevypaří), (Hrádek et al, 2004). 

Infiltrace z recipientů 

Představuje infitraci z povrchových nádrţí a vodních toků. Nazývá se téţ břehová 

infiltrace. Je závislá na vzájemné výškové poloze hladiny povrchové a podzemní vody, 

jejich sklonu a hydraulickém spojení (na hloubce a šířce koryta, ploše nádrţe, 

propustnosti dna a břehů a stupni jejich kolmatace). Kolmatace je proces zatěsňování 

pórovitého prostředí, nejčastěji pelitickými sedimenty. Určení mnoţství infiltrující vody 

je velmi nesnadné. Nejčastěji se provádí srovnáním průtoků měřených před a za místem 

předpokládané infiltrace. Kromě infiltrace dochází k doplňování podzemních vod tzv. 

influkcí, t.j. vnikáním vody z povrchu otevřenými puklinami, zlomy či krasovými 

dutinami. (Grmela, 2005). 

Akumulace - HA 

Dle ČSN 73 6530 je akumulace definována jako přirozené nebo umělé hromadění vody 

ve vodních útvarech, coţ je trvalá nebo dočasná soustředění vody na zemském povrchu a 

v zemské kůře (sněhová pokrývka, ledovec, baţina, jezero, vodní nádrţ, zvodeň atd.).  

Povrchová akumulace představuje retenci vody vyjadřenou v kubických metrech nebo 

milimetrech. Podzemní akumulace představuje zásobu vody (podzemní retence vody) 

vyjázřenou v kubických metrech a představující mnoţství akumulované vody ve vodním 

útvaru. Podzemní retence vody závisí na celkovém objemu kolektoru a drenáţní 

pórovitosti kolektoru (Gremela, 2005). 

Retence vody závisí na několika faktorech, které jsou provázány ve všech vzájemných 

souvislostech, ale dala by se vyjmenovat následovně (podle Grmely, 2005): 

 klima oblasti (sráţkový úhrn, klimatický pás, teplota a vlhkost, evaporace a jiné) 

 morfologie terénu (horské – rovinné oblasti, vnitrohorské deprese, úklony svahů) 

 geologické stavbě území (stáří orogeneze, stupeň peneplenizace území, diageneze 

hornin a jejich propustnost, mocnost pokryvu – zvětralinového pláště, tektonické 

porušení a jeho hydraulická funkce) 

 rostlinném pokryvu (hodnota transpirace, lesnatost, zemědělství – sezónní pokryv) 

 činností člověka (rybníky, přehrady, důlní činnost, zemědělství – sezónní pokryv, 

lesní hospodářství, odvodňování, zavlaţování aj.) 

Přímý odtok - HOp 

Povrchový a bezprostřední hypodermický odtok ztvárňuje přímý odtok v rovnici 

hydrologické bilance. 

Norma ČSN 73 6530 definuje bezprostřední hypodermický odtok jako sloţku celkového 

odtoku, která stéká do koryta toku v bezprostřední vrstvě pod povrchem povodí, aniţ by 

dosáhla hladiny podzemní vody.  

Při rozčleňování hydrogramu povrchového odtoku se obvykle bezprostřední 

hypodermický odtok zvlášť neuvaţuje a přičleňuje se k povrchovému odtoku. Povrchový 

odtok je sloţka celkového odtoku, která odtéká z povodí po povrchu terénu nebo spadne 

přímo na hladinu povrchových toků a vodních nádrţí. Povrchový a bezprostředně 

hypodermický odtok mají občasný charakter. Projevují se jen v období kapalných sráţek 

a určitou kratší dobu po nich a v období tání tuhých sráţek. Ty jsou někdy tak intenzivní, 

ţe mohou vyvolat enormně zvýšený průtok (Grmela, 2005). 

Základní odtok - HOz 

Dle ČSN 73 6530 je definován jako sloţka celkového odtoku tvořená výronem 
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podzemních vod do vodních toků.  

Určuje se buď jako celkový objem za uvaţované období v kubických metrech nebo jako 

střední průtok v určitém období, a také jako okamţitý průtok (pro daný okamţik) 

v kubických metrech za sekundu. K základnímu odtoku se přičleňuje také zpoţděný 

hypodermický odtok (Grmela, 2005).  

Jeho hodnota je značně variabilní. V kaţdém větším povodí dochází k opakovaným 

přestupům podzemních vod do recipientů a naopak. V průběhu jednoho hydrologického 

roku nebo mnohaletého období se tyto přestupy vyrovnají, takţe jako základní odtok se 

projeví jen objemy vod poprvé infiltrujících do nádrţí podzemních vod a z nich 

vystupujících zpět do povrchového oběhu (Grmela, 2005, Homola et al, 1987, Homola, 

1980). 

Hodnotu Hoz z povodí lze určit graficky nebo početně-grafickou metodou, nazývanou 

rozčlenění hydrogramu. Vychází se z předpokladu, ţe po delším období bez kapalných 

sráţek (ev. tání sněhu) je veškerý odtok řekami dotován vývěry podzemních vod, t.j., ţe 

celkový odtok je totoţný se základním odtokem (Grmela, 2005). 

Celkový odtok - HOc 

Dle ČSN 73 6530 souhrn všech sloţek odtoku procházejícího závěrným profilem za daný 

časový interval. 

Velikost průtoku v povrchových tocích souvisí sloţitými vztahy s vodními stavy, t.j. s 

okamţitou výškou hladiny nad nejniţším místem koryta v daném průtočném profilu 

(kolmo na směr toku). Změny vodních stavu se zjišťují na vodočtech nebo limnigrafech 

(Grmela, 2005, Homola, 1980). 

Klesání hladin a průtoků je jev mnohem sloţitější neţ jejich vzestup: 

 1. fáze poklesu: důsledek zmenšující se intenzity dešťů (nebo  důsledek mrazů), 

 2. fáze poklesu: důsledek slábnoucího plošného (ronového) stékání a 

bezprostředního hypodermického odtoku, 

 3. fáze poklesu: důsledek evakuace koryt naplněných do určité  výše 

akumulovanou vodou. 

Po určité době po ukončení 3. fáze je velikost celkového odtoku totoţná se základním 

odtokem; pokles hladin a průtoků odpovídá  v této fázi evakuaci zásob a poklesu hladin 

podzemních vod (Grmela, 2005). 

Přestupy povrchových a podzemních vod - HPř 

Přestupy porušují rovnováhu rovnice hydrologické bilance. Kladný rozdíl mezi 

přírůstkem a úbytkem vod značí odtok určitého mnoţství vody ze sledovaného území 

(povodí) mimo závěrný profil (např. Nesprávně určený základní odtok, přestupy po 

dislokacích či puklinových systémech, odvádění jímaných vod do jiných povodí 

potrubím, apod.). Záporný rozdíl mezi přírůstkem a úbytkem vod značí přítok určitého 

mnoţství vody do sledovaného území (povodí) skrytým přetokem či přestupem ze 

sousedního povodí. Zjišťují se jako celkový objem z celého povodí za sledované období 

(m
3
/období) a přepočítávají se na celou plochu povodí za sledované období jako výška 

vodního sloupce (mm/období). Co se týče přestupů umělých (potrubím), lze je relativně 

přesně určit s chybou ±2 %. V případě skrytých přetoků (zlomy, aluvia toku) se odhaduje 

s ±25% chybou (Grmela, 2005).  

U podzemních vod tvoří přestupy pouze procenta či setiny procenta celkového odtoku. 

Postatně vyšší mohou být přestupy způsobené umělými transporty vod (pitné vody, 

odpadní vody apod.) (Homola et al, 1987). 
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2 . 4  S R Á Ţ K O - O D T O K O V É  M O D E L O V Á N Í  

2 . 4 . 1  Z Á K L A D N Í  V Y M E Z E N Í  P O J M Ů  M O D E L  A  M O D E L O V Á N Í  

Asi nejjednodušší definici modelu uvádí ve své disertační práci Růţičková (2004): model 

je abstraktní konstrukce, která nahrazuje realitu; realita se nemodeluje celá, ale jen 

objekty a vztahy, které jsou pro daný model důleţité. 

V publikaci TKI (1989) jsou pojmy model a modelování obsaţeny v jediné definici: 

model je systém fyzický nebo abstraktní, který se na základě kritérií jednoznačně 

přiřazuje zkoumanému systému (originálu, objektu, dílu) v rámci experimentálního 

informačního procesu, nazývaného modelování. 

Voţenílek (1999) definuje model v tomto pojetí: model je zjednodušené vyjádření reality 

pro účely popisu, vysvětlení, prognózy nebo plánování. Od něj odvozuje definice pro 

prostorový a časoprostorový model takto: „Prostorový model je model reality zkoumané 

v minimálně dvou-sloţkovém prostoru (prostor, atributy). Časoprostorový model je 

model zkoumaného v tří-sloţkovém prostoru (prostor, atributy, čas). Je vhodné zde uvést 

také kritéria, která by model měl splňovat (podle Voţenílka, 1999): 

 nesmějí být příliš sloţité, protoţe jinak jsou nevhodné pro pozorování a příliš 

obtíţné pro závěry, 

 nikdy nesmějí být duplicitou reality - v honbě za detailem se ztrácí podstata 

modelovaného jevu,  

 na druhé straně příliš jednoduchý model můţe sníţit význam modelovaného jevu, 

tj. nezbytnosti převést mezi náhodné činitele řadu zákonitě působících faktorů.  

 musí věrohodně popisovat hlavní vlastnosti modelovaného reálného jevu, vztahy 

mezi jeho prvky a sloţkami i druhy vnitřních a vnějších vazeb. 

Modely klasifikujeme např. podle Ruţičkové (2004) podle charakteru procesu 

(deterministické, stochastické), z hlediska podobnosti mezi originálem a modelem 

(fyzikální, matematické, kombinace obou), podle zpracovávané modelové informace, 

účelu modelu atd. Dále lze nalázt přehledně formulovaní rozdělení a definice modelů 

v knize publikované v rámci projektu GAČR ‚Vyuţití geoinformačních technologií pro 

zpřesňování sráţko-odtokových vztahů (GA 205/06/1037)‘ (Unucka et al, 2010). 

Ze záměru této práce je třeba rozebrat rozdělení hydrologických modelů. Podle (Unucka 

et al, 2010) je lze rozdělit na: 

 sráţko-odtokové (s-o) modely, 

 hydrodynamické (HD) modely. 

SO model provádí simulaci transformaci ovzdušné sráţky na odtok pomocí metod 

hydrologické a hydraulické transformace. Hydrodynamický model (dále jen HD model) 

provádí simulaci transformace vodní masy v korytech (přírodních či umělých), 

inundačních územích a vybraných vodohospodářských objektech (jezy, nádrţe, poldry, 

stokové sítě apod.).  

Faktor prostorové distributivnosti modelu je podle (Unucka et al, 2010) zásadní pro 

výstavbu a provoz modelu. Ovlivňuje rovněţ zásadní měrou nároky na vstupní data.  

Obecně lze modely z prostorového hlediska rozdělit na: 

 celistvé (lumped) 

 semidistribuované (semi-distributed) 

 distribuované (distributed) 

Celistvý model lze charakterizovat tak, ţe sada parametrů modelovaného povodí je 

prostorově homogenní. Například parametry hydraulické vodivosti půdy, základního 
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odtoku či drsnosti ploch jsou vyjádřeny vţdy jedinou hodnotou kaţdého parametru 

uniformně pro celé povodí. Typickým příkladem je model HEC-1 coby předchůdce 

pokročilejšího modelu HEC-HMS (Unucka et al, 2010).  

Semidistribuovaný model pak charakterizuje rozdělení modelovaného povodí na menší 

podcelky (subpovodí), které mají opět homogenní sady parametrů. Přesnost výsledného 

modelu a jeho korespondence s parametry reálného povodí je ovlivněna zejména mírou 

detailu (distributivnosti) schematizace. Je zřejmé, ţe pokud povodí rozdělíme na 10 nebo 

100 subpovodí, pro jednotlivá subpovodí budou výsledné parametry více reprezentativní 

a zatíţené menší chybou za předpokladu dostatečné kvality vstupních dat.  

Distribuovaný model se zpravidla realizuje v pravidelné rastrové síti, která pokrývá 

modelované povodí. Poţadované parametry jsou pak určovány pro kaţdou buňku rastru. 

Velikost buňky rastru je zásadní pro přesnost odhadu vstupních parametrů a jejich 

reprezentativnost, ale také pro rychlost výpočtu simulace (výpočtu chování 

modelovaného hydrologického systému). 

S prostorovou koncepcí modelů také souvisí faktor prostorové distribuce vstupních dat a 

to zejména dat hydrometeorologických. Provoz plně distribuovaného modelu pro povodí 

o velikosti > 1000 km
2
 (např. Bečva), do kterého vstupují měření ze 3 sráţkoměrných 

stanic, je nelogický a v podstatě zbytečný. Plně distribuované modely tedy mají smysl 

tam, kde je povodí kvalitně popsáno jak na úrovni charakteristik povodí (reliéf, krajinný 

pokryv, půdy, hydrogeologické poměry apod.), tak na úrovni vstupních 

hydrometeorologických dat (např. odhady sráţek radarem) pomocí vyhovujícího pokrytí 

staniční sítí nebo měřením distančních metod sběru dat s pomocí druţic a pozemních 

radiolokátorů (Unucka et al, 2010). 

 

Obr. 4 Rozdělení modelu z prostorového hlediska – grafická představa (Unucka et al, 2010) 
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2 . 4 . 2  M O D E L O V Á N Í  S R Á Ţ K O - O D T O K O V É H O  P R O C E S U  

Pro hydrologickou předpovědní praxi a krajinný management se pouţívají zejména 

sráţko-odtokové modely, které simulují s-o proces. Pomocí numerických metod jsou zde 

aproximovány jednotlivé komponenty hydrologické bilance a s-o procesu. Takové 

modely umoţňují při vhodně zvolené schematizaci (diskretizaci jednotlivých sfér 

řešeného povodí) řešit jak celkový s-o proces, tak i procesy v rámci jednotlivých 

komponent hydrologické bilance (evapotranspirace, infiltrace, hypodermický odtok atd.). 

Mezi výhody těchto modelů můţeme zařadit i fakt, ţe na neměřených a horských 

povodích jsou schopny produkovat prakticky vyuţitelné výsledky. Vyjma zimního období 

jsou z hydrometeorologických dat striktně vyţadovány pouze údaje o sráţkách v časovém 

kroku adekvátním poţadavkům na kvalitu výstupu (např. simulace delšího období v 

denním kroku, krátkodobá předpověď kulminačního průtoku v hodinovém kroku apod.) 

(Hanzlová et al, 2006). 

Schematizace povodí 

Základními daty pro schematizaci povodí jsou data poskytující informaci o nadmořské 

výšce terénu. Obecně jsou tato data podle Rapanta (2009) přijímána pod pojmem 

Digitální Model Reliéfu (DMR). Dnes nejpouţívanějšími definicemi, podle Rapanta 

(2009), jsou: 

 DMR je reprezentací kontinuálního povrchu zemského prostřednictvím velkého 

počtu vybraných bodů o známých souřadnicích x, y, h v libovolném 

souřadnicovím systému.  

 DMR je digitální reliéf terénu, sloţený z dat a interpolačního algoritmu, 

umoţňujícího odvozovat nadmořské výšky v libovolných bodech nacházejících se 

uvnitř modelované oblasti. 

Dle dat či geoprvků pouţívaných pro reprezentaci reliéfu terénu dělíme DMR na (Rapant, 

2009): 

 Digitální výškový model (z angl. Digital Elevation Model - DEM) je postaven 

pouze na bodech reprezentujících nadmořské výšky, nepouţívá ani linie a 

polygony, ani jiné doplňkové informace. 

 Digitální model povrchu ( z angl. Digital Surface Model - DSM) pracuje stejně 

jako DEM s výškovou informací, na rodíl od DEM pracuje s výškovou informací 

bodů rozmístěných na povrchu reliéfu terénu i všech objektů na něm. 

 Digitální model terénu (z angl. Digital Terrain Model – DTM) pracuje se všemi 

typy geoprvků, tedy bodovými, liniovými i plošnými, včetně doplňkových 

informací. 

 Digitální model krajiny (z angl. Digital Landscape Model – DLM) zpravidla 

vychází z DEM nebo DTM, ale doplňuje jej o objekty nacházející se na povrchu, 

jako jsou domy, stromy, silnice, pokryv a vyuţití krajiny atd. 

Dalším nezbytným hlediskem je datový model DMR. Nejčastěji se pouţívají následující 

datové modely (Rapant, 2009): 

 Grid (rastr) je tvořen čtvercovou maticí bodů, kde jeden bod reprezentuje 

štvercovou plošku s konstantní nadmořskou výškou. Reliéf je reprezentován 

hranoly s horizontální horní plochou. Grid odpovídá rastrovému datovému 

modelu. 

 Lattice (mříţka), kde základním stavebním kamenem je bod, který reprezentuje 

nadmořskou výškupouze v daném místě. Obvykle se pracuje se čtveřicí bodů, 

tvořících čtvercovou buňku, jejiţ rohy mají různou nadmořskou výšku. Reliéf je 
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z rámci buňky reprezentován sloţitým povrchem, kde výsledkem je ale souvislá a 

hladká reprezentace reliéfu terénu. 

 TIN (angl. Triangular irregular network – nepravidelná trojúhelníková síť), kde 

reliéf terénu je reprezentován nepravidelnou sítí trojúhelníků, resp. 

trojúhelníkových plošek. Trojúhelníky jsou rovinné. Tento model se někdy 

označuje jako vektorový. TIN je topologický datový model. Je tvořen vrcholy, 

hranami a trojúhelniky. Vrcholy odpovídají bodům ve vstupních datech. Hrany 

spojují vrcholy jednotlivých trojúhelníků, mohou být ztotoţněny s liniovými 

geoprvky, obsaţenými ve vstupních datech. Trojúhelníky jsou vymezeny třemi 

vrcholy a hranami, lze stanovit počítat velikost sklonu, orientaci ke světovým 

stranám apod. 

 DMR reprezentovaný vrstevnicemi je nejznámější způsob presentace reliéfu 

terénu s různou přesností a rozlišením. Reliéf je reprezentován podél vrstevnic 

pouze, reliéf mezi vrstevnicemi je třeba interpolovat. Pro další analýzy a 

vizualizaci se obvykle převádí na TIN nebo grid. 

 Plátový model nahrazuje reliéf terénu trojúhelníkovými, čtyřúhelníkovými, 

obecnými pláty, v rámci kterých je reliéf reprezentován nelineární plochou. Je 

spíše svázán s pokročilejšími metodami vizualizace, neţ s analýzami. 

Modelování odtoku vody po terénu není triviální proces, je součástí daleko 

komplexnějšího sráţko-odtokového procesu. Proces, který je popsán při schematizaci 

povodí, sleduje přímý odtok (povrchový odtok a akumulaci povrchové vody - viz schéma 

Obr. 3). 

Nejjednodušeji lze proces a analýzu stékání vody po terénu popsat při vyuřití DMT typu 

grid (rastr). Přehledně je tento process popsán ve spojení s GIS analýzou nad DMT v 

manuálu k ESRI aplikaci ArcGIS (ESRI Web). 

Předpokládejme, ţe veškerá voda, která dopadne na povrch, po něm také stéká. Jakmile 

kapka dopadne na terén zašne po něm stékat ve směru největšího sklonu svahu. Směr a 

velikost sklonu svahu lze odvodit z DMT (grid/rastr). Zde uvádím příklad vícesměrného 

odtoku pro 4 a 8 směrů. 

 

 

 

 

 

 

Při určení směru odtoku (angl. Flow direction) vody po terénu porovnáváme hodnoty 

sousedících buněk s buňkou analyzovanou dokud nenalezneme nejmenší hodnotu. Směr 

lze schématicky zapsat pomocí symbolu šipky určující směr (Obr. 5), nebo pomocí 

číselného kódu (Obr. 6), např. ESRI ArcGIS aplikace vyuţívá pro 8 směrů kódy 1, 2, 4, 

16, 32, 64, 128. 

 

4 směry 8 směrů 
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Obr. 5 Směr odtoku vody (schématicky pomocí symbolu šipky) [A] DMT (GRID/RASTR),  [B] pro 4 

směry, [C] 8 směrů 

 

 

Obr. 6 (A) DMT, Směr odtoku vody (matematicky, číselný kód) -  (B) pro 4 směry, (C) 8 směrů 

 

Tvorba hydrologicky korektního DMT 

Při schematizaci povodí je třeba ošetřit přítomnost depresí v terénu. Mnoho 

z modelovacích programů nebo GIS nástrojů pro analýzu odtoku vody po terénu, nabízí 

tvorbu tzv. hydrologicky korektního modelu terénu (bez bezodtokových oblastí – depresí, 

angl. sinks). V některých případech se můţe jednat o chyby v generovaném rastru. Pokud 

je pro naše modelování důleţité odlišit deprese (jezera, baţiny, rybníky, přehrady atd.) od 

chyb, měli bychom modelovanou oblast znát dobře a mít k dispozici referenční data, vůči 

kterým oblast prověříme. Pak necháme automaticky vplnit jen chyby a s depresemi dále 

pracujeme. Nástroje detekují deprese při určování směru odtoku vody po terénu. Pokud 

přitom narazí na hodnotu buňky, kde hodnoty buněk mají větší hodnotu, bude hodnocená 

buňka povaţována za dno deprese. Nástroje GIS pak poskytují algoritmus vyplnění 

depresí (angl. Fill Sinks). V případech kdy je třeba deprese analyzovat (například získání 

hloubky deprese) můţeme vyuţít zonálních analýz. Pro kaţdou depresi nalezneme její 

lokální minimum, coţ bude minimální hodnota deprese (nadmořská výška dna deprese). 

Pomocí zonální analýzy vyhledáme buňky, patřící do deprese, tedy ty, které se při jejím 

naplňování stávají její součástí. Další zonální analýzou zjistíme nejmenší hodnotu buňky 

na okraji této plochy (nadmořskou výšku hladiny naplněné deprese). Buňka s touto 
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hodnotou bude výtokem z deprese. Odečtením těchto dvou hodnot získáme hloubku 

deprese. 

Po vyplnění depresí (Fill Sinks) je dalším krokem stanovení akumulovaného odtoku 

(angl. Flow accumulation), viz Obr. 7. Představme si, ţe do kaţdé buňky gridu/rastru 

dopadne jedna kapka deště. K hodnotě analyzované buňky přičteme hodnoty buněk 

odvodňovaných buněk. Výstupem je mnoţství vody stékající do jednotlivých buněk 

gridu/rastru. Buňky, do kterých nevtéká ţádná voda, reprezentují hřeben terénu, coţ 

indikuje hranici povodí, rozvodnici. 

 

 

Obr. 7 (A) DMT, (B) Směr odtoku vody  -  pro 8 směrů, (C) Akumulovaný odtok 

 

Část vody spadlá na zemský povrch v podobě sráţek, stéká působením zemské gravitace 

ve směru největšího sklonu. Nejdříve na krátké vzdálenosti od rozvodnice v tenké vrstvě, 

tzv. ronu, pak ve struţkách a ty se postupně spojují ve větší toky. V terénu s niţší 

nadmořskou výškou tvoří proudící voda koryta a tak vznikají potoky a řeky. Hlavní tok se 

svými přítoky tvoří říční soustavu, která odvádí vodu z povodí. Systém říčních soustav 

tvoří říční síť krajiny. Pomocí rastru s informací o směru odtoku vody a rastru 

akumulovaného odtoku detekujeme cesty odtoku vody po terénu, které reprezentují 

drenáţní síť. Najdeme ji postupným přecházením z buňky do buňky pomocí směru 

stékání vody. Drenáţní síť lze odvodit i z rastru akumulovaného odtoku pomocí 

reklasifikace, kde pouţijeme mezní hodnotu, která bude reprezentovat minimální hodnotu 

akumulovaného odtoku, která reprezentuje povrchový odtok. Buňky s takovou hodnotou 

nebo větší budou tvořit drenáţní síť. 
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Obr. 8 (A) DMT, (B) Směr odtoku vody  a odvozená drenáţní síť, (C) akumulovaný odtok („Flow 

Accumulation“) a odvozená drenáţní síť 

 

Vymezení povodí (angl. Watershed) se nejčastěji provádí pomocí souboru typu grid/rastr s 

informací o akumulaci vody a směru stékání vody. Pomocí směru stékání vody a 

vygenerovaných uzávěrových profilů (ze souboru o akumulaci vody, kde buňky s vyšší 

hodnotou akumulace představují uzávěrové body, uzávěrových profilů, jejichţ polohu 

známe stanovením mezní hodnoty, která představuje minimální počet buněk v povodí), 

začne funkce pro vymezení povodí odvozovat jeho plochy tak, ţe vybírá buňky vztahující 

se k jednotlivým uzávěrovým bodům dle směru stékání vody. 

 

 

Obr. 9 Povodí (WATERSHED) a vygenerovaná drenáţní síť. Mezní hodnota byla nastavena na min. 

počet buněk v povodí 10 
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Metoda čísel odtokových křivek s-o modelování 

Jednou z hojně aplikovaných metod pro s-o modelování je metoda čísel odtokových 

křivek. Metoda SCS-CN byla vypracována na oddělení zemědělství Spojených Států 

Amerických (USDA) Agenturou pro ochranu půd (Soil Conservation Service 1972, SCS), 

nyní Agenturou pro ochranu přírodnách zdrojů (Natural Resources Conservation Service, 

NRCS)
1
. Zavedená zkratka „CN“ reprezentuje „Curve Number“ (číslo/hodnota křivky). 

Primárně byla odvozena pro málé zemědělské oblasti, ale v mnoha modifikacích a 

zejména v praktickém nasazení se metoda jeví pouţitelná i pro modelování a hodnocení 

LULC na s-o modelování. 

Metoda vychází z předpokladu, ţe objem odtoku je přímoúměrný k aktuální retenci 

povodí a nepřímoúměrný k potenciální retenci povodí, viz rovnice (4). 

p

a

d

o

R

R

H

H
 , kde (4) 

Ho … výška přímého odtoku [mm], 

Hd … výška výpočtového deště [mm], 

Ra … aktuální retence povodí [mm], 

Rp … potenciální retence povodí [mm]. 

Objem odtoku je vyjádřen výškou odtoku Ho ve vztahu k výšce výpočtového deště Hd 

pomocí čísel odtokových křivek (CN). Obor hodnot CN spadá do intervalu 100 (pro 

vodní objekty) aţ přibliţně 30 pro propustné půdy s vysokou mírou infiltrace (USDA TR-

55, 1986).  

V našich podmínkách se však hodnoty niţší neţ 50 vyskytují jen zřídka na elementárních 

ploškách (rašeliniště apod.) (Unucka et al, 2010). V povodí Olše a Bělá se hodnoty CN 

pohybují v intervalu 50-85. 

 Aktuální retence povodí Ra představuje akumulaci v povrchových mikrodepresích, 

v pokryvu povrchu, intercepcí a infiltrací. Potenciální retence povodí Rp představuje 

největší moţnou retenci daného povodí. Výška výpočtového deště Hd je uvaţována jako 

maximální 1-denní výška deště H1d,N příslušné doby opakování N (Hrádek et al, 2004). 
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, kde (5) 

R1 … retence povodí v bezodtokové fázi, 

CN … číslo odtokové křivky, 

O … objem odtoku, 

F … plocha povodí [km
2
]. 

Hradek a Kuřik (Hrádek et al, 2004) uvádějí, ţe metoda zohledňuje závislost retence 

povodí na hydrologických vlastnostech půd (infiltrace, aj.), počátečním stavu nasycenosti 

                                                 
1
 USDA (United States Department of Agriculture) http://www.hydrocad.net/neh-4.htm a 

http://www.nrcs.usda.gov/ 

 
2
 Maximum likelihood by správně mělo být přeloţeno jako ‚maximální věrohodnost‘, v české terminologii 
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půdy, způsobu vyuţívání půdy a vlivu infiltrace vegetačním pokryvem. 

Agentura NRCS ve svém technickém dokumentu k s-o modelování (USDA TR-55, 1986) 

zohledňuje tuto závislost následujícími hlavními faktory, které determininující číslo CN: 

 Hydrologickou skupinu půd (HSP) 

 Krajinný pokryv 

 Kultivované plodiny 

 Hydrologické podmínky 

 Předcházející vláhové podmínky 

Hydrologická skupina půd je klasifikována do čtyřech skupin (A, B, C, D) vzhledem k 

jejich míře infiltrace, která je určena pro holé půdy po dlouhodobém zavlhčení. Míra 

infiltrace je proměnná a ovlivněna také podpovrchovou propustností (USDA TR55, 

1986). Tabulka (Tab. 1) poskytuje popis hydrologických vlastností půd rozdělených do 

těchto čtyřech skupin.  

 

Tab. 1 Hydrologické skupiny půd (HSP) (Hrádek et al, 2004) 

 

 

Hrádek et al (2004), manuál k HEC-HMS a také technická dokumentace USDA TR55 

(1986) poskytuje tabelované údaje hodnot CN pro kombinaci HSP a důleţitých povrchů 

z hlediska s-o modelování. Jako zdroje krajinného pokryvu se dnes často vyuţívá 

databáze CORINE LC, letecké měřické snímky a druţicové snímky, poslouţit mohou 

také lesnická data. Pro hlubší pojetí klasifikace pokryvu krajiny, především jde-li o její 

vyuţití, je moţné vyuţít pozemního šetření či dodatečního získání podpůrných dat (např. 

kultivované plodiny na zemědělských plochých). Zdrojem informací hydrologický 

skupinách půd je u nás ve velké míře vyuţíváno dat BPEJ. Data lze jednoduše 

reklasifikovat z hlavních půdních jednotek (2. a 3. pozice kódu BPEJ) na hydrologickou 

skupinu půd (např. viz http://tilia.zf.mendelu.cz/~xkucera0/galerie2004_5/bpej2.htm).  

Počáteční stav nasycenosti půdy ovlivňuje hodnoty potenciální retence a tím i odvození 

čísla CN křivek. Je charakterizován třemi skupinami předchozích vláhových podmínek 

(PVP) podle úhrnu předchozích dešťů za 5 dnů (v období mimovegetačním a 

vegetačním). PVP I charakterizuje nízkou nasycenost aktivní zóny půd v povodí 

předchozími dešti. PVP II charakterizuje průměrnou nasycenost. PVP III charakterizuje 

vysokou nasycenost (Hrádek et al, 2004). V USDA TR55 (1986) jsou tyto podmínky 

udávané parametrem AMC (Antecedent Moisture Conditions, AMC). Hodnotu AMC lze 

odvodit podle ukazatele předchozích sráţek (viz Tab. 2). 
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Tab. 2 Skupiny předchozích vláhových podmínek (Hrádek et al, 2004) 

 
  

Z tabulky Tab. 2 vyplývá, ţe PVP I charakterizují předchozí vláhové podmínky chudé na 

sráţky s vyšším vysušením půdního profilu, kdeţto PVP III pak vyšší nasycení 

propagující vyšší povrchový (Hortonovský) odtok. CN křivky pro PVP I a III se stanovují 

přepočtem z původní CN křivky pro PVP II z nomogramu nebo analyticky ze vztahů (6, 

7). 

 

II

II
I

CN

CN
CN

01281.0281.2 
  (6) 

II

II
III

CN

CN
CN

00573.0427.0 
  (7) 

 

 

Obr. 10 Metoda SCS CN, tvar transformačních křivek (Unucka et al, 2010) 
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3 VY U ŢI TÍ  M E TO D D Á LK O V É H O  P R ŮZK UM U ZE M Ě  

3 . 1  V Y M E Z E N Í  D Á L K O V É H O  P R Ů Z K U M U  Z E M Ě  

Pro vymezení pojmu „dálkový průzkum Země“ existuje řada definic. Anglická literatura 

vymezuje především pojem „dálkový průzkum“ (remote sensing), např. Lillesand et al 

(1994) uvádí definici, podle které je „dálkový průzkum“ věda a umění o získávání 

informací o objektu, oblasti, či fenoménu analýzou dat pořízených nástrojem, který není 

se studovaným objektem, oblastí či fenoménem v přímém kontaktu.  

Definice Organizace Spojených Národů (OSN) uvádí, ţe termín dálkový průzkum 

(remote sensing) znamená průzkum zemského povrchu z vesmíru s vyuţitím vlastností 

elektromagnetických vln emitovaných a odraţených podle typu objektu za účelem 

zlepšení hospodaření s přírodními zdroji, vyuţití území a ochrany ţivotního prostředí 

(UNOOSA, 1985).  

Definice OSN pojem „remote sensing“ zuţuje na „dálkový průzkum Země“, odpovídá tak 

českému ekvivalentu, často uveřejňovaného pod zkratkou DPZ.  Přesto je ji třeba 

vytknout, ţe touto definicí vyčlenila  z DPZ leteckou fotogrammetrii. 

Dobrovolný (1998) shrnuje pod výraz dálkový průzkum Země to podstatné: „Jde tedy o 

zkoumání zemského povrchu (vody a souše), ale i dolních vrstev atmosféry, případně také 

určité vrstvy sedimentů či vrstvy vodního sloupce, ale také i o zkoumání jevů a procesů, 

které probíhají, na dálku. K tomu je vyuţíváno intervalů vlnových délek 

elektromagnetického záření.“ 

Data o uvedených objektech či jevech mohou být poskytována v obrazové (snímky či 

obrazové záznamy) i neobrazové formě (např. graf). Zařízení zaznamenávající 

elektromagnetické záření je umístěno na různých typech nosičů, nejčastěji na letadlech 

nebo druţicích (Dobrovolný, 1998). 

Digitální zpracování obrazové informace získané metodami DPZ zahrnuje 

předzpracování obrazu (odstranění radiometrických a geometrických zkreslení), 

zvýraznění obrazu, extrakce informace (např. klasifikace). Následuje zpracování 

extrahované informace (dynamika jevů, modelování, integrace s jinými daty a vstup do 

geografického informačního systému). 

Více informací o DPZ lze nalézt v např. Lillesand et al (2004), Jensen (2005), Halounová 

et al (2005) nebo na internetových stránkách institucí zabývajících se DPZ, jako např. 

ESA (Evropská vesmírná agentura, ESA Web 1), CCRS (Kanadské centrum DPZ, CCRS 

Web), NASA (Národní úřad pro letectví a kosmonautiku USA, NASA Web 3), Českou 

republiku reprezentuje firma GISAT s.r.o. (GISAT Web) a Českou kosmickou kancelář 

(od roku 2009 člen ESA, CSO Web). 

3 . 2  P Ř E D Z P R A C O V Á N Í  O B R A Z O V Ý C H  Z Á Z N A M Ů  

Digitální zpracování obrazových záznamů zahrnuje matematické a statistické algoritmy. 

Před samotnou interpretací informace je třeba data radiometricky a geometricky 

korigovat, pokud tak nebylo provedeno poskytovatelem dat (v dnešní době je moţno 

zakoupit obrazová data DPZ jako produkt s různou úrovní zpracování). 

Radiometrické korekce upravují digitální hodnoty jednotlivých obrazových prvků 

(pixelů), začleňujeme zde atmosférické korekce, které odstraňující vliv atmosféry. 

Geometrické korekce transformující souřadnicovou soustavu obrazového záznamu nebo 

velikost obrazového prvku. 
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3 . 2 . 1  R A D I O M E T R I C K É  K O R E K C E  

Cílem radiometrických korekcí je upravit DN hodnoty v obrazovém záznamu tak, aby co 

nejvíce odpovídaly skutečným odrazovým či zářivým vlastnostem objektů. V rámci 

radiometrických korekcí lze vyčlenit také korekce atmosférické, jejíţ cílem je 

minimalizovat vlivy atmosféry při distančním měření odrazových či zářivých vlastností 

objektů (Dobrovolný, 1998). 

Pro některá data můţe být způsob předzpracování typický, např. pro odstranění vlivu 

atmosféry u ASTER dat (druţice TERRA) je vyuţito tzv. RT modelu (z angl. Radiative 

Transfer model), které modelují šíření elektromagnetického záření atmosférou (WikiEnc 

Web 6), kde parametry nezbytné pro model pocházejí z informací o profilu atmosféry 

(MODIS data, druţice TERRA).  ASTER data ve verzi produktu L1B jsou poskytována s 

těmito korekcemi. Více informací lze nalézt v dokumentaci dostupné na webových 

stránkách NASA (ESA Web2). 

Dalším typickým příkladem je odstranění vlivu atmosféry u LANDSAT dat s vyuţitím 

empirických vzorců.  V této práci byla zpracována právě tato data, proto je zde tento 

vypočet uveden. Tento výpočet se provádí pomocí převodu hodnot digitálního obrazu na 

hodnoty spektrálního záření na nosiči (vzorec 8) a poté převodem těchto hodnot na 

hodnoty odrazivosti (vzorec 9) (NASA, 1998). 

 




 LMIN  QCALMIN)-(QCAL  
QCALMIN-QCALMAX

LMIN - LMAX
  L  , kde (8) 

LMAX  - maximální hodnota spektrálního záření pásma  [watt/m
2
.ster.m] 

(hodnoty jsou uvedeny v tabulce Tab. 3) 

LMIN - minimální hodnota spektrálního záření pásma  [watt/m
2
.ster.m] 

(hodnoty jsou uvedeny v tabulce Tab. 3) 

QCALMAX - maximální moţná digitální hodnota pixelu v obrazovém záznamu, 

v dodávaných datech odpovídá tato hodnota 255 

QCALMIN - minimální moţná digitální hodnota pixelu v obrazovém záznamu, u 

dat označených jako NLAPS produkt je to hodnota 0, u dat označených jako 

LPGS produkt je to hodnota 1) 

QCAL - digitální hodnota pixelu v obrazovém záznamu 

 - číslo spektrálního pásma 

 

s

p
ESUN

dL










cos

2






, kde

 (9) 

L - spektrální záření na senzoru/nosiči [watt/m
2
.ster.m] 

D - vzdálenost Země – Slunce [AU] (lze interpolovat z tabulky  Tab. 4) 

ESUN - průměrná hodnota intenzity záření Slunce [watt/m
2
.ster.m] (hodnoty pro 

jednotlivá spektrální pásma LANDSAT dat jsou uvedena v tabulce v Tab. 5) 

s 
- úhel zenitu slunce [°] 
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Tab. 3 Minimální a maximální hodnoty spektrálního záření [watt/m2.ster.mm] pro jednotlivé 

spektrální pásma senzoru ETM+ (NASA, 1998) 

 
 

Tab. 4 Vzdálenost Země – Slunce v astronomických jednotkách 

 

 

Tab. 5 Průměrná hodnota intenzity záření Slunce 

 

 

Další informace o radiometrických korekcích shrnuje Dobrovolný (1998), Kolář et al 

(1997) či Halounová et al (2005). 

 

3 . 2 . 2  G E O M E T R I C K É  K O R E K C E  

Účelem těchto korekcí je oprava dat, která jsou „poškozena“ zkreslením, či degradací při 

vlastním procesu získávání dat. Zdroji zkreslení jsou změny výšky, polohy nosiče a jeho 

rychlosti, dále pak je to zakřivení Země a výškové změny reliéfu (Kolář et al, 1997). 

Geometrická transformace je zde zaloţena na sběru tzv. identických bodů a polynomické 

transformaci. Schématicky ji lze vyjádřit vztahem X=f1(x,y), Y=f2(x,y), kde X, Y jsou 

souřadnice obrazového prvku v netransformovaném obraze, x,y jsou souřadnice 

obrazového prvku referenčního obrazu (jiţ projektovaného v souřadnicovém systému) a 

f1, f2 jsou transformační rovnice. 
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Při pouţití polynomické transformace (viz níţe) je třeba zpravidla stanovit stupeň 

transformace, vybrat identické body, provést transformaci (traslaci v x a y, změna měřítka 

v x a y, otočení) a převzorkování. 

Sběrem souřadnic identických bodů získáme koeficienty transformačních rovnic, coţ jsou 

polynomické rovnice I. (lineární), II. (kvadratická), III. (kubická) či x-tého řádu.   

Výpočet pro polynom I. řádu je nejrychlejší, ale jedna se pouze o posunutí a rotaci bodů. 

Například polynom 5. řádu obsahuje 21 členů rovnice a provádí mnohem sloţitější proces 

přemístění. Pro I. řád je třeba alespoň 3 bodů, pro posun, změnu délek a otočení. Jedná se 

o minimální počet bodů, ve skutečnosti je nutno mít bodů více. (Kolář et al, 1997) Více o 

polynomických transformacích lze najít v Dobrovolný (1998), Kolář et al (1997), 

Halounová et al (2005), Jensen (2005). 

Nově vypočtená poloha identického bodu bude odlišná od polohy původní. Mírou tohoto 

rozdílu, mírou vhodnosti vypočtených koeficientů transformačních rovnic a zároveň také 

mírou přesnosti následné transformace je střední chyba (RMS). Vypočte se jako 

vzdálenost mezi polohou bodu ve zdrojových souřadnicích a jeho polohou vypočtenou na 

základě koeficientů transformačních rovnic opět ve zdrojových souřadnicích. Běţně 

akceptovatelná hodnota střední chyby je 1 pixel (Dobrovolný, 1998). 

Převzorkování je proces, při kterém se kaţdému obrazovému prvku výsledného obrazu 

přiřadí nová DN hodnota, vypočtená z obrazu původního. Obrazový záznam lze 

převzorkovat některými základními algoritmy např. metoda nejbliţšího souseda, kubická 

konvoluce či bilineární interpolace. Metoda nejbliţšího souseda je z uvedených metod 

nejjednodušší. Přesune do nové pozice digitální hodnotu nejbliţšího pixelu z původního 

obrazu, coţ není z hlediska polohové přesnosti ideální, ale je zachována původní hodnota 

pixelu. Tato metoda se pouţívá v tom případě, kdyţ má být obraz v dalším kroku 

klasifikován. Bilineární interpolace a kubická konvoluce vypočítávají novou hodnotu 

pixelu jako váţený průměr nejbliţších pixelů z původního obrazu (Dobrovolný, 1998). 

Ortorektifikace je proces, během něhoţ jsou odstraněny i nepřesnosti vznikající v 

důsledku relativní změny polohy objektů, jeţ plyne z jejich různé nadmořské výšky. K 

ortorektifikaci je zapotřebí digitálního modelu terénu a je nutné ji provádět zvláště pro 

obrazová data zachycující vertikálně členitý terén (horské oblasti apod.) a především pro 

mapy velkých měřítek. Ortorektifikací vznikají ortofotomapy či druţicové mapy a je spíše 

fotogrammetrickou záleţitostí (Dobrovolný, 1998). 

3 . 3  Z V Ý R A Z N Ě N Í  O B R A Z O V Ý C H  Z Á Z N A M Ů  

K usnadnění vizuální interpretace snímků se vyuţívá velkého počtu technik 

zvýrazňujících obraz. Výsledky řady zvýrazňovacích technik však neslouţí pouze jako 

prostředek ke zlepšení vizuální interpretace, ale existuje i skupina technik, jejichţ 

výsledků je pouţíváno jako vstupních dat do dalšího numerického zpracování 

(Dobrovolný, 1998). 

Digitální zvýraznění snímku lze rozdělit na operace s jedním pásmem obrazu (bodové a 

prostorové zvýraznění) a na práci s více pásmy obrazu (spektrální zvýraznění). 

V následujících kapitolách jsou popsány metody pouţité v rámci této práce, další metody 

lze nalézt v literatuře zabývající se digitální analýzou a zpracováním obrazu. 

3 . 3 . 1  M U L T I S P E K T R Á L N Í  K O M P O Z I C E  

Multispektrální kompozice, tzv. barevná syntéza (tři sloţky obrazu, červená, zelená 

modrá), kombinuje tři pásma multispektrálního obrazu, vzniká barevný obraz, který 

zvýrazňuje jevy v obraze na základě jejich spektrálních projevů. Pásma odpovídají 

jednotlivým sloţkám barevného obrazu – kaţdé v odlišné barvě. 
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Lze vyuţít zobrazení v nepravých, resp. skutečných barvách. O skutečných barvách  lze 

hovořit pouze v případě, pokud máme k dispozici tři pásma z viditelné části spektra, která 

odpovídají vnímání lidského oka pro červené, zelené a modré pásmo. Ve všech ostatních 

případech jde o zobrazení v nepravých (pseudo) barvách. 

3 . 3 . 2  Z O S T Ř E N Í  D A T  P O M O C Í  P A N C H R O M A T I C K Ý C H  S N Í M K Ů  

Pan-sharpening (image fusion) je technika digitálního zostření (spojení) obrazových dat, 

která kombinuje panchromatická data s vyšším prostorovým rozlišením a multispektrální 

data s prostorovým rozlišením niţším. Výsledným produktem jsou multispektrální data s 

rozlišením odpovídajícím původnímu rozlišení dat panchromatických (Dobrovolný, 

1998). 

Tato operace se vyuţívá ke spojení multispektrálních dat a panchromatických dat např. 

LANDSAT (typické prostorové rozlišení MS 30 m, PAN 15 m) či  SPOT 1, 2, 3, 4 (MS 

20 m, PAN 10 m) SPOT 5 (MS 10 m, PAN 2,5 - 5m). Dále pak pro data s velmi vysokým 

rozlišením, např. IKONOS (MS 4 m, PAN 1 m), QUICKBIRD (MS 2,4 m, PAN 0,6 m). 

V této práci byla metoda vyuţita k zostření multispektrální části dat LANDSAT s jeho 

panchromatickou částí. 

ERDAS IMAGINE 9.0 (Leica Geosystems Geospatial Imaging, LLC) nabízí tuto funkci 

pod názvem „RESOLUTION MERGE“ a tři metody s názvy „Principal Components 

Merge“, „Multiplicative“ a „Brovey Transform“. 

Hlavním cílem metody s hlavními komponentami (Principal Components Merge) je 

uchování spektrální informace šesti pásem (ETM 1 – ETM 5, ETM7). Algoritmus je 

matematicky náročný. Předpokládá, ţe: 

 PC-1 (první hlavní komponenta, více o analýze hlavních komponent v kapitole 

3.4) obsahuje jen celkový jas scény; všechny variace dalších pásem jsou obsaţeny 

v ostatních 5ti komponentách (PC2-5). 

 Jas pásem v blízkém infračerveném intervalu spektra je identický jako jas pásem 

ve viditelné části (Welch and Ehlers, 1987 in ERDAS Field Guide, 2005). 

Na základě těchto předpokladů je provedena transformace na hlavní komponenty. První 

hlavní komponenta je odstraněna a je určen její numerický rozsah (min aţ max). 

Panchromatickému snímku se pak přiřadí tento rozsah a nahradí se jím první hlavní 

komponenta a provede se zpětná transformace. Podle autorů zpětná transformace 

nezkresluje tématickou informaci (Welch and Ehlers, 1987 in ERDAS Field Guide, 

2005). 

Vícenásobná (Multiplicative) metoda vyuţívá jednoduchý algoritmus zaloţený na 

vynásobení DN hodnot multispektrálního a panchromatického snímku (ERDAS Field 

Guide, 2005). 

Broveyho transformace (Brovey Transform) metoda je zaloţena na následujícím výpočtu: 
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(10) 

B1-3 je označení pro pásma multispektrálního obrazu,  

HRI (z angl. High resolution image) - snímek s vysokým rozlišením,  

B1-3NEW je nový obraz. 
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Tato metoda vizuálně zvyšuje kontrast v lokálních minimech a maximech histogramu, a 

ovlivňuje radiometrickou informaci v obraze. Metoda pracuje jen se třemi spektrálními 

pásy (ERDAS Field Guide, 2005). 

3 . 4  A N A L Ý Z A  H L A V N Í C H  K O M P O N E N T  

Analýza hlavních komponent (PCA – Principal Component Analysis) je jednou z analýz 

vícerozměrných dat. Cílem, jak uvádí Meloun et al, 2005, je především zjednodušení 

popisu skupiny vzájemně lineárně závislých neboli korelovaných znaků čili rozklad 

zdrojové matice dat do matice strukturní a do matice šumové. Techniku lze popsat jako 

metodu lineární transformace původních znaků na nové, nekorelované proměnné nazvané 

hlavní komponenty. Kaţdá hlavní komponenta představuje lineární kombinaci původních 

znaků. Základní charakteristika kaţdé hlavní komponenty je její míra variability čili 

rozptyl. Hlavní komponenty jsou seřazeny dle důleţitosti, tj. dle klesajícího rozptylu, od 

největšího k nejmenšímu (Meloun et al, 2005). 

V kontextu zpracování dat DPZ představují obrazové prvky objekty a spektrální pásma 

znaky. PCA redukuje rozměrnost (dimenzionalitu) dat, tedy transformuje původní 

spektrální pásma do nových vzájemně nekorelovaných, např. ze sedmi pásem 

LANDSATu vytvoříme čtyři nová bez ztráty informace, které obsahově zahrnují data s 

vysokou variabilitou. Tímto lze zjednodušit náročnost výpočtů a vyuţití strojového času. 

Podle Dobrovolného (1998) je to statistická metoda, která rotuje osami vícerozměrného 

prostoru tvořícího multispektrální snímek, a to ve směru maximálního rozptylu dat. Ve 

výsledku data vytvářejí obrazec ve tvaru elipsy (její hlavní osa je orientována úhlopříčně) 

v dvourozměrném korelačním poli. Lze takto vytvořit nový souřadnicový systém nového 

snímku, kde jedna osa bude orientována ve směru maximálního rozptylu původních dat – 

tedy shodně s hlavní osou elipsy. Osa takto definuje pásmo nového obrazu a nazývá ho 

první hlavní komponentou. Druhá hlavní komponenta je definována vedlejší osou elipsy, 

takovýmto způsobem lze definovat další hlavní komponenty, které obsahují  menší 

mnoţství informací. 

 PCA analýza přispívá k nalezení vzájemných vazeb mezi znaky a i mezi objekty. 

Vzájemné vazby mezi obrazovými prvky (objekty), které mají podobné vlastnosti ve 

spektrálních pásmech (znacích), naznačují jakousi homogenitu objektů, např. podobně se 

budou chovat pixely s hodnotou odrazivosti listnatého lesa. 

Výsledky PCA analýzy lze zobrazit v několika typech grafů, nejčastějším bývá tzv. 

rozptylogram a indexový graf úpatí vlastních čísel. V DPZ se nejčastěji pouţívá 

rozptylogram a hodnocení matice vlastních vektorů. V matematice označuje vlastní 

vektor dané transformace (nový souřadnicový systém, viz výše) nenulový vektor, jehoţ 

směr se při transformaci nemění. Koeficient, o který se změní velikost vektoru, se nazývá 

vlastní číslo (hodnota) daného vektoru. Vlastní vektory tvoří sloupce matice vlastních 

vektorů a tvoří onu novou souřadnicovou soustavu. 

Rozptylogram 

Toto grafické zobrazení umoţňuje identifikovat vektory nebo jejich sloţky, které se jeví 

jako vybočující a indikovat různé struktury v datech, jako jsou shluky, jeţ ukazují na 

heterogenitu pouţitého výběru (Meloun et al, 2005). 

Indexový graf úpatí vlastních čísel 

Indexový graf úpatí vlastních čísel slouţí k určení počtu hlavních komponent, které 

postačují v dalších analýzách. K dalším analýzám většinou vybíráme komponenty, které 
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popisují 90-99% celkové proměnlivosti v datech (Meloun et al, 2005). 

Matice vlastních vektorů 

Sloupce matice tvoří vlastní vektory, tyto „váhy“ informují o vztahu mezi původními 

znaky (spektrální pásma) a hlavními komponentami (Meloun et al, 2005). 

3 . 5  K L A S I F I K A C E  D A T  D PZ  

Obecně lze klasifikaci zařadit do oblasti interpretace obrazu, kde se jedná o extrahování 

informací o krajinných objektech daného snímaného území. Obecně je to proces 

přiřazování jednotlivým obrazovým elementům tématický význam. Cílem je nahradit 

hodnoty, které charakterizují spektrální projev, hodnotami představující jednotlivé 

kategorie (třídy) klasifikovaného tématu. 

Klasifikace multispektrálních dat je zaloţena na spektrálním chování objektů na zemském 

povrchu. Ze spektrálního chování lze pro kaţdý objekt odvodit tzv. spektrální příznaky, 

tedy vlastnosti, pomocí kterých se daný objekt liší od ostatních objektů obrazu; jsou pro 

daný typ povrchu typické, ale nemusí být jedinečné, a měly by umoţnit oddělitelnost 

objektů. Jejich proměnlivost je způsobena prostorovou a časovou proměnlivostí 

spektrálního chování objektů. Jednotlivé spektrální příznaky definují osy vícerozměrného 

prostoru, který pak nazýváme příznakový prostor. Definování spektrálních příznaků a 

jejich poloha v tomto prostoru jsou důleţitým krokem klasifikace.  

Klasifikaci lze provádět na základě rozličných metod, zahrnujících algoritmy zaloţené na 

parametrickém a neparametrickém statistickém vyhodnocení, která vyuţívají poměrová a 

intervalová data a nemetrické metodě, která také můţe zahrnovat nominální data (Jensen, 

2005): 

 vyuţití řízené či neřízené klasifikační logiky, 

 vyuţití hrubé (angl. hard) či jemné (angl. soft) fuzzy logiky, 

 vyuţití bodové tzv. per-pixel nebo objektově-orientované klasifikační logiky, 

 či hybridní přístup. 

Parametrická metoda jako je neřízené shlukování či algoritmus maximální 

pravděpodobnosti (věrohodnosti) předpokládá normální rozdělení a znalost formy funkce 

hustoty základních tříd. Neparametrická metoda jako je klasifikátor nejbliţšího souseda, 

fuzzy klasifikátor a neuronové sítě lze vyuţít na datech, která nemají normální rozdělení a 

není známa forma funkce hustoty. Nemetrická metodu lze vyuţít na datech s hodnotami 

odrazivosti (0-100%) i na datech s nominálními hodnotami (class1=les, class2=voda) 

(Jensen, 2005). 

Klasifikaci lze obecně dělit na klasifikaci řízenou a klasifikaci neřízenou podle toho, 

jakým způsobem a kdy zpracovatel zasahuje do procesu klasifikace. Největší rozdíl mezi 

těmito přístupy představuje fakt, ţe při neřízené klasifikaci získáme tzv. spektrální třídy a 

aţ pak z referenčních dat jim přiřazujeme informační obsah. U řízené klasifikace známe 

informační obsah, který definujeme pomocí tzv. trénovacích ploch. Oba přístupy jsou 

rozepsány v následujících podkapitolách. 

Podle Jensena (2005) algoritmy řízené a neřízené klasifikace obecně vyuţívají hrubé (tzv. 

hard) klasifikační logiky k tvorbě map, které sestávají z hrubých, diskrétních kategorií 

(např. les, zemědělství). Naopak, lze vyuţít klasifikační logiku fuzzy mnoţin, které berou 

v potaz také heterogenní a nedokonalou přirozenost reálného světa. 

Per-pixel klasifikace je klasifikace zaloţena na zpracování celé scény pixel po pixelu. 

Techniky objektově-orientované klasifikace dovolují rozebrat scénu na mnoho relativně 

homogenních objektů (známé pod názvy „patches“ či segmenty) vyuţitím multikriteriální 

segmentace obrazu. Tyto homogenní segmenty následovně podstoupí tradiční statistickou 
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či fuzzy klasifikaci. Tato metoda je vyuţívána pro analýzy dat s velmi vysokým 

prostorovým rozlišením (např. 1x1m IKONOS, 0.61x0.61m QuickBird) (Jensen, 2005). 

3 . 5 . 1  N E Ř Í Z E N Á  K L A S I F I K A C E  

Podle Jensena (2005) je procesu neřízené klasifikace většinou vyuţíváno tehdy, kdyţ nám 

chybí informace o pokryvu území z terénní rekognoskace nebo jiných zdrojů, či 

povrchové objekty ve scéně lze špatně definovat.  

Zde je předpokladem, ţe pixely patřící do jedné třídy (se stejnou spektrální 

charakteristikou) vytvářejí ve vícerozměrném prostoru tzv. shluky (jsou blízko sebe) a 

tudíţ pixely s rozličnou charakteristikou jsou dobře separovatelné. K vymezení odlišných 

skupin (shluků) ve vícerozměrném prostoru lze potom vyuţít vícerozměrné statistické 

metody –  shlukové analýzy (Dobrovolný, 1998). 

V případě neřízené klasifikace je příznakový prostor rozdělen na předem přibliţně 

definovaný počet shluků. Poloha kaţdého shluku je opět definována jeho středem (angl. 

centroid). Cílem potom je minimalizovat vzdálenost jednotlivých pixelů daného shluku 

od jeho středu a naopak maximalizovat vzdálenost mezi jednotlivými středy. Vedle 

střední hodnoty (polohy středu) je pro hledané shluky na počátku zadána také poţadovaná 

míra jejich homogenity – ve většině případů ve formě násobku směrodatné odchylky. 

Celý proces definování shluků probíhá výpočtem, jak je naznačeno dále. Základní kroky 

obecné neřízené klasifikace obrazu jsou následující (Dobrovolný, 1998): 

 Definování přibliţného počtu výsledných shluků (například minimální a 

maximální počet), 

 Generování počáteční polohy středu pro kaţdý shluk, 

 Postupné přiřazení všech pixelů k tomuto shluku, k němuţ mají v příznakovém 

prostoru nejblíţe, 

 Výpočet nového středu pro kaţdý shluk na základě přiřazených pixelů, 

 Opakování kroku 3 a 4 do té doby, dokud se poloha shluku či počet pixelů 

přiřazených do shluku výrazně nemění, 

 Přiřazení konkrétního významu kaţdému tzv. stabilnímu shluku, 

 Vytváření informačních tříd spojováním (reklasifikací) tříd spektrálních. 

Běţně pouţívanými algoritmy neřízené klasifikace jsou např. postupy označované jako 

„K-means“, nebo ISODATA. Jako rozhodovací pravidlo je většinou pouţívaná 

modifikovaná metoda nejbliţšího souseda, kdy vzdálenost mezi středy jednotlivých 

shluků je hodnocena různými měrami vzdálenosti (Dobrovolný, 1998). 

Algoritmus K-means je nejjednodušším shlukovacím algoritmem, který na počátku 

vyţaduje zadat poţadovaný počet shluků a pokud je k dispozici, také úvodní polohu jejich 

středů. Jinak algoritmus úvodní polohu středu generuje sám jejich rovnoměrným 

rozmístěním ve vícerozměrném prostoru. Poté je kaţdý klasifikovaný přiřazen do shluku, 

k jehoţ průměrovém vektoru má v analyzovaném prostoru nejblíţe. Z výsledků této 

klasifikace jsou poté vypočteny nové polohy středů (nové průměrové vektory kaţdého 

shluku). Poté se celý výpočet opakuje aţ do dosaţení zadaného počtu iterací. Celý 

výpočet však můţe být ukončen i v okamţiku, kdy jiţ nedochází k významnému počtu 

změn v zařazení jednotlivých klasifikovaných pixelů. Také tento počet změn můţe být 

specifikován v úvodních parametrech celého výpočtu (Dobrovolný, 1998). 

Algoritmus ISODATA je rozšířením výše uvedeného způsobu shlukování. Na počátku je 

definován počet poţadovaných shluků a počet iterací. Není-li k dispozici základní soubor 

středů shluků, tyto jsou umístěny rovnoměrně v analyzovaném prostoru. Vlastní 

zařazování pixelů do jednotlivých shluků probíhá také v jednotlivých iteracích, přičemţ 
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se řídí následujícími parametry (Dobrovolný, 1998, Jensen, 2005): 

 Shluk, který se stane heterogenním – měřeno hodnotou násobku směrodatné 

odchylky, zadanou na počátku výpočtu – je rozdělen na dva nové shluky, 

 Shluky, které jsou svými středy v analyzovaném vícerozměrném prostoru blíţe, 

neţ je předem zadané hodnota, jsou spojeny v jeden shluk, 

 Shluky, které obsahují méně pixelů, neţ je předem zadaná hodnota, jsou zrušeny a 

jejich pixely zařazeny ke shlukům okolním. 

3 . 5 . 2  Ř Í Z E N Á  K L A S I F I K A C E  

Jensen (2005) vidí rozdíl řízené klasifikace od neřízené především v tom, ţe jsou nám 

známy typy pokryvu a jejich poloha z kombinace terénního šetření, interpretace leteckých 

snímků, analýzy dostupných map, dalších podpůrných dat a osobních zkušeností s 

interpretací obrazu. Interpret se snaţí lokalizovat vzorky specifické homogenní oblasti, 

představující dané typy pokryvu, tzv. trénovací mnoţiny. Pro kaţdou mnoţinu jsou 

stanoveny statistické parametry (např. průměr, kovarianční matice, korelační matice). Na 

základě spektrálních charakteristik a statistických parametrů trénovacích mnoţin je pak 

kaţdý pixel vyhodnocen a přiřazen k určité třídě. Přiřazení probíhá na základě pouţitého 

klasifikátoru. 

Důleţitým krokem pro úspěšnou klasifikaci, je tedy definování trénovacích ploch. 

Homogenitu vzorku jedné třídy v celém obraze můţe narušit řada faktorů. Patří mezi ně 

rozdíly v půdních typech, cirkulace vody, půdní vlhkost způsobena lokální bouří, 

rozptýlené shluky oparu, atd. V takovém případě je třeba takovéto fenomény jasně v 

obraze definovat a scénu klasifikovat separovaně. Trénovací plochy definujeme pomocí 

polygonů (vektorizací) nebo tzv. seeding mechanismem. Vektorizací vytváří analytik tzv. 

AOI (Area Of Interest) neboli také trénovací plochy, pomocí seeding mechanismu označí 

určitý pixel v obraze a algoritmus začne vyhledávat a označovat pixely se stejnou či 

podobnou spektrální charakteristikou na základě zadaných kritérii analytikem.  

Pro kaţdý pixel definované trénovací plochy lze získat spektrální statistiky. Kaţdý pixel v 

trénovací ploše, která je asociována s určitou třídou c, je definován vektorem Xc (vztah 

11): 
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BVi,j,k je hodnota i-tého a j-tého pixelu v pásmu k (Jensen, 2005). 

Z vektoru pak lze zjistit kovariančí matici Vc pro kaţdou třídu c (vztah 12): 
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COVckl je kovariance třídy c mezi pásmy k a l (Jensen, 2005). 
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Jednoduchou analýzou statistických údajů lze definovat spektrální pásma vhodná pro 

klasifikaci a pásma, která je dobré vyřadit z klasifikace, protoţe ovlivňuji negativně 

separabilitu tříd. Jednoduchým grafickým prostředkem jsou rozptylogramy, které 

představují grafy závislosti standardně mezi dvěma (ale i více) spektrálními pásmy. 

Mezi klasické klasifikátory patří klasifikátor pravoúhelníků (angl. Parallelpiped), který 

vytváří vícerozměrnou obdélníkovou oblast na základě maximálních či minimálních 

hodnot odrazivosti nebo směrodatné odchylky v rámci trénovacích ploch (Eastman, 

2001). 

Dále klasifikátor minimální vzdálenosti, kde se hodnota pixelu porovnává s hodnotou 

průměru spektrálních hodnot pro kaţdou třídu a pásmo. Ke které má nejblíţe, do té třídy 

se zařadí (Kolář et al, 1997). 

Klasifikátor maximální pravděpodobnosti (věrohodnosti
2
) kvantitativně vyhodnocuje jak 

změny, tak kovarianci a spektrální odezvy. Vzhledem k tomu byl vybrán pro účely této 

práce a je rozepsán dále v textu. Zde je distribuce hodnot odrazivosti na tréninkových 

místech počítána pomocí funkce hustoty pravděpodobnosti, která je zaloţena na 

principech Bayesovské statistiky. Tento klasifikátor vyhodnocuje pravděpodobnost, s 

jakou daný pixel náleţí určité kategorii a nakonec přiřadí pixel ke kategorii, u níţ je 

pravděpodobnost příslušnosti nejvyšší (Eastman, 2001). 

Klasifikátor maximální pravděpodobnosti 

Určení pravděpodobnosti příslušnosti ke třídě je zaloţeno na výpočtu funkce hustoty 

pravděpodobnosti. Uvaţujme histogram četnosti výskytu definované trénovací plochy 

třídy „les“ v pásmu „k“. Distribuci výskytu aproximujeme pomocí funkce hustoty 

pravděpodobnosti (křivka) jak je uvedeno na Obr. 11b (Jensen, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhad funkce hustoty pravděpodobnosti třídy wi (např. Les) je vypočítaná ze vzorce 14: 
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, kde 

(14) 

x je hodnota jasu na ose x,  

i je odhadnutý aritmetický průměr ze všech hodnot třídy wi (např. les),  

i
2
 je odhadnutý rozptyl všech měření ve třídě. 

                                                 
2
 Maximum likelihood by správně mělo být přeloţeno jako ‚maximální věrohodnost‘, v české terminologii 

se však jiţ zaţil pojem ‚maximální pravděpodobnosti‘. 

 

Obr. 11 (a) Histogram (distribuce četnosti výskytu) trénovací plochy pro třídu „les“ v pásmu „k“, (b) 

Distribuce aproximovaná normální funkcí hustoty pravděpodobnosti (Jensen, 2005). 
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K výpočtu funkce hustoty pravděpodobnosti nám tedy stačí určit střední hodnoty a 

rozptyl pro kaţdou třídu.  

Pro multispektrální data je pak třeba určit n-rozměrnou multivariační normální funkci 

hustoty, ze vzorce 15: 
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|

 , kde 
(15) 

|Vi| determinant kovariační matice,  

Vi
-1

 je inverzní matice ke kovarianční  

(X-Mi)
T
 je transponovaný vektor (X-Mi).  

Vektor středních hodnot Mi a kovarianční matice Vi je stanoven pro kaţdou třídu 

trénovacích ploch. 

Na Obr. 12 je ukázka dvourozměrné funkce hustoty pravděpodobnosti šesti hypotetických 

tříd. Dvourozměrná proto, ţe pro zobrazení a výpočet byla pouţita dvě pásma (červené a 

blízké infračervené) a hodnoty funkce s normálním rozdělením pak mají tvar zvonu. 

Vertikální osa obsahuje hodnotu funkce hustoty pravděpodobnosti. Jinými slovy, pokud 

vektor X netrénovaného pixelu má hodnoty leţící ve třídě např. les má vysokou 

pravděpodobnost sounáleţitosti s touto třídou (Jensen, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládejme, ţe máme m tříd, kde p(X|wi) je funkce hustoty pravděpodobnosti 

vztaţená k vektoru naměřených hodnot X tak, ţe X je vzorek ze třídy wi, pak rozhodovací 

pravidlo maximální pravděpodobnosti bude:  iwX   (X je podmnoţinou wi) jestliţe 

       jjii wpwXpwpwXp  ||   pro všechna i a j od 1 do m moţných tříd. Pak tedy, 

kdyţ klasifikujeme multispektrální data DPZ s vektorem naměřených hodnot X, 

rozhodovací pravidlo maximální pravděpodobnosti vytvoří výstup pro kaţdou třídu a 

vzorek přiřadí ke třídě s největším výstupem za předpokladu, ţe známe pravděpodobnost 

pro kaţdou třídu i (p(wi)). V praxi většinou tuto informaci nevíme, víme jen například, ţe 

60% scény by mělo být pokryto lesem, coţ je a priori pravděpodobnost. Proto se ve 

 

Obr. 12 Ukázka dvourozměrné funkce hustoty pravděpodobnosti šesti 

hypotetických tříd (Jensen, 2005) 
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většině aplikací předpokládá, ţe výskyt kaţdé třídy ve scéně má shodnou 

pravděpodobnost, pak lze rozhodovací pravidlo aplikované na vektor naměřených hodnot 

X pro kaţdý netrénovaný pixel ve scéně zjednodušit na: iwX    (X je podmnoţinou wi) 

jestliţe  ji pp   pro všechna i a j od 1 do m moţných tříd a pak (vzorec 16) 
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iiei MXVMXVp 1

2

1
||log

2

1

, kde 
(16) 

Mi je vektor středních hodnot pro třídu i 

Vi je matice kovariance pro třídu I pásem k a l  

Pak tedy rozhodovací pravidlo vypočítá hodnoty pi pro kaţdou třídu a přiřadí pixel do té, 

pro kterou má největší hodnotu pi (Jensen, 2005).  

 

 

Obr. 13 Ukázka dvou (či více) funkcí hustoty pravděpodobnosti, které se protínají 

Obrázek výše (Obr. 13) nám ukazuje, co se stane, kdyţ se dvě (či více) funkce hustoty 

pravděpodobnosti protínají. Tak např. máme dvě hypotetické trénovací plochy třídy les a 

zemědělské plochy, mají normální rozdělení a graficky jsou zobrazeny pro pásmo 1 a 2. V 

takovém případě bude pixel x přiřazen do třídy les (forest na obrázku) protoţe jeho vektor 

naměřených hodnot X má větší funkci hustoty pravděpodobnosti neţ ten pro třídu 

zemědělských ploch (Jensen, 2005). 

3 . 5 . 3  P O S T K L A S I F I K A Č N Í  Ú P R A V Y  

Jedná se především o vyhlazení výsledků klasifikace a jejich další klasifikaci, 

reklasifikace či agregace výsledných tříd. 

V klasifikovaném obraze je mnoho osamocených pixelů či skupin pixelů, které jsou 

zatříděny odlišně od jejich okolí. Tento jev bývá často důsledkem bodové klasifikace. 

Nejběţnější metodou postklasifikační úpravy bývá v tomto případě filtrace obrazu.  

Klasifikovaná data mají často vzhled „pepř a sůl“ díky spektrální variabilitě, která je 

způsobena klasifikací pixelu po pixelu. Pro řadu účelů je tento výsledek nepříliš vhodný, 

ať jiţ z hlediska prezentace výsledků, kde např. chceme homogenní výsledek pro vodní 

hladinu nádrţe, přesto, ţe se na ní vyskytovaly velké lodě, které se na snímku zobrazují 

jako nehomogenita. Nebo několik pixelů v ‚kukuřičném poli‘ je klasifikováno jako ‚sója‘, 

a proto je dobré obraz tzv. vyhladit. 

Jednou z moţností je pouţití nízkofrekvenčního filtru i kdyţ po jeho aplikaci můţe na 

snímku vzniknout nesmyslný výsledek. Neboť výsledkem průměru tříd 3 a 5 je třída 4, 
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coţ je chyba, protoţe třída 4 má zcela jiný význam. Je třeba uváţit zda tato filtrace 

neznehodnotí výsledek, který chceme prezentovat. Více k nízkofrekvenční filtraci lze 

nalézt v publikacích např: Lillesand et al (2004), Dobrovolný (1998), Halounová et al 

(2005), Jensen (2005). 

Další moţností je reklasifikace tříd. Na klasifikovaném snímku mohou vznikat třídy sobě 

podobné, které lze sloučit v jednu. Spojením těchto tříd v jednu lze často získat (z 

vizuálního hlediska) homogennější výsledek. Typicky pokud jde o aplikaci vice 

úrovňového klasifikačního schématu. Reklasifikace probíhá nad rastrovými a také 

vektorovými daty. 

3 . 5 . 4  Ú S P Ě Š N O S T  K L A S I F I K A C E  

Obecně za chybu v klasifikaci podle Dobrovolného (1998) je povaţován případ, kdy 

danému prvku obrazu je přiřazen význam jiné třídy, neţ má ve skutečnosti.  Pro chyby v 

klasifikaci obrazu platí následující: 

 chybně klasifikované pixely se ve výsledném obraze nevyskytují náhodně, nýbrţ 

mají určité prostorové uspořádání, 

 chybně klasifikované pixely jsou více méně asociovány pouze s určitými třídami, 

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

 chybně klasifikované pixely jsou svým výskytem vázány na typické části 

klasifikovaných ploch. 

Přesnost výsledků klasifikace je nutné hodnotit vţdy s ohledem na polohu. Celková 

výměra nalezených tříd můţe být stejná pro referenční data i klasifikovaný snímek, 

jednotlivé třídy se však mohou značně lišit svoji polohou. K hodnocení úspěšnosti 

klasifikace se vyuţívá výpočet klasifikační chybové matice. Chybová matice porovnává u 

všech kategorií (informačních tříd) vztah mezi referenčními (podpůrnými) daty a 

výsledky klasifikace. Matice je čtvercová, počet řádků a sloupců odpovídá počtu 

hodnocených tříd. Pro objektivní testování přesnosti klasifikace je nutné jako 

referenčních dat pouţít části obrazu mimo trénovací plochy (Dobrovolný, 1998). 

Úspěšnost klasifikace lze také vyjádřit ve dvou úrovních procesu klasifikace. První, lze 

vyjádřit úspěšnost pomocí trénovacích ploch. Vytvoří se chybová matice pro trénovací 

plochy jako vzorku hodnot klasifikovaného obrazu a na základě spektrálních 

charakteristik trénovací plochy lze určit, zda daná trénovací plocha neobsahuje pixely s 

rozlišnou charakteristikou, tedy na kolik je daná trénovací plocha homogenní. Druhá 

úroveň se vztahuje na úspěšnost klasifikace vyjádřené pomocí vzorků referenčních bodů, 

představujících danou třídu na základě přesné znalosti polohy daného pokryvu krajiny. 

Jde o vzorky dat z terénního šetření. 

V obou těchto úrovních lze vyjádřit úspěšnost klasifikace pomocí kontingenční tabulky či 

tzv. Kapa indexu. 

Kontingenční tabulka (viz Tab. 6) porovnává klasifikovaná data (řádky) s referenčními 

daty (sloupce). Hodnocením chyb rozšíříme kontingenční tabulku na tzv. chybovou 

matici. Jak je uvedeno v tabulce na Obr. 19 řádek „suma“ udává správný počet pixelů 

kaţdé třídy, „suma“ sloupec pak udává počet pixelů zařazených v dané třídě. Počty pixelů 

mimo hlavní diagonálu představují chyby klasifikace, ve sloupcích mimo hlavní 

diagonálu jsou to chyby z opomenutí (podíl součtu všech pixelů ve sloupci mimo hlavní 

diagonálu a celkového počtu pixelů dané třídy v referenčních datech, např. les 

10/510=0,020=2%). V řádcích mimo hlavní diagonálu se vyskytují chyby z nesprávného 

zařazení (např. voda 10/400=2,5%).  

Přesnost z hlediska uţivatele vypočteme jako podíl počtu správně zařazených pixelů 
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(hlavní diagonála) a celkovým počtem pixelů zařazených do dané třídy (suma na řádku). 

Tzv. přesnost z hlediska zpracovatele představuje poměr mezi počtem pixelů správně 

klasifikovaných (hlavní diagonála) a celkovým počtem pixelů referenčních dat pro danou 

třídu (suma ve sloupci). 

Jako dodatek lze také vyjádřit průměrnou přesnost jako podíl součtu počtu správně 

zařazených pixelů (hlavní diagonála) a celkového počtu klasifikovaných i referenční dat 

(př. (400+500+400+300)/1620=98%). 

Je třeba podotknout, ţe tento typ hodnocení přesnosti klasifikace či lépe úspěšnosti 

klasifikace je ovlivněno výběrem referenčních dat a také charakterem tříd. 

 

Tab. 6 Ukázka kontingenční tabulky pro výjádření úspěšnosti klasifikace 

 
 

Další moţností vyjádření přesnosti výsledků klasifikace je tzv. Kappa koeficient. Jde o 

hodnotu, která porovnává provedenou klasifikaci (pouţitý určitý algoritmus) s klasifikací 

vzniklou čistě náhodným procesem zařazování pixelů do jednotlivých tříd. Jeho výpočet 

je zaloţen na předpokladu, ţe i při čistě náhodném procesu zařazování pixelů 

zpracovávaného obrazu do jednotlivých tříd bude určité procento těchto pixelů zařazeno 

správně. Potom hodnotu koeficientu Kappa lze jednoduše vyjádřit (vztah 17) 

PO

POPP





1


, kde 

(17) 

PP je přesnost pozorovaná (chybová matice)  

PO je přesnost dosaţitelná čistě náhodným zařazením pixelů do jednotlivých tříd 

Hodnota koeficientu 0,9 znamená, ţe jsme se při dané klasifikaci vyhnuli 90% chyb, které 

by vznikly při čistě náhodném zařazování. (Dobrovolný, 1998) 
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4 VY U ŢI TÍ  A  P O K RY V  K R AJ I NY  

4 . 1  V Y M E Z E N Í  P O J M Ů  

Co se týče vymezení pojmu „krajina“, existuje nepřeberné mnoţství definic, které se liší 

pohledem autora definice. Demek, 1990 a Oťahel, 1994 in ÚAE (2004) vidí krajinu jako 

přírodní systém a prostor se svým vnějším projevem a strukturou, jako reálnou část 

povrchu planety. Poměrně komplexní rozbor krajiny ze systémového hlediska představuje 

práce Miklóse a Izakovičové (1997). Vorel, 2004 in ÚAE (2004) identifikuje člověka s 

krajinou jako jeho ţivotní prostor s přírodními prvky, které mohou či nemusí být zapojeny 

do struktury sídla nebo osídlení. Sklenička, 2003 in ÚAE (2004) ji začleňuje do 

hospodářského prostoru a vidí ji jako ekonomický zdroj. Lipský, 1999 in ÚAE (2004) 

pohlíţí na krajinu skrze sfér Země, které se vzájemně ovlivňují a tvoří jediný komplex 

(litosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra, atmosféra, noosféra). 

Definice krajiny v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (sbírka zákonů č. 

460/2004) ji charakterizuje v obecné rovině jako soustavu územních prvků, které se 

vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase. 

V rámci studia krajiny ze systémového hlediska i z hlediska hierarchizace a dimenzování 

krajinných segmentů se toto zohlednění časového a prostorového aspektu jeví logickým a 

v podstatě nezbytným krokem. Přehledně toto téma zpracovávají Buzek a Hradecký 

(2001).  Právě prostorový a časový aspekt je stěţejní při modelování vyuţití krajiny a 

soustava prvků pak můţe charakterizovat mimo jiné pravidla či síly, které ovlivňují 

změny v krajině. Praktickým příkladem v této souvislosti můţe být chování lesního 

porostu a jeho jednotlivých různoletých stádií během přívalových nebo regionálních 

dešťů. Zkoumání na různé úrovni detailizace a také časových změn hydrologického 

reţimu lesního porostu jako celku můţe nastínit, jak sloţité vazby a mechanismy se v 

krajině uplatňují (Hanzlová et al, 2006). 

Pokryv krajiny (z angl. Land Cover - LC) je pozorovaný fyzický pokryv tak, jak je viděn 

ze zemského povrchu nebo z vesmíru. Zahrnuje vegetaci (přírodní nebo pěstovanou) a 

lidské výtvory (obydlí, komunikace a další), které pokrývají zemský povrch. Vodní, 

ledové, skalnaté nebo písčité povrchy se povaţují také za kategorie pokryvu krajiny 

(EPA, 2005). 

Jensen (2005) hovoří o typech materiálů přítomných v krajině (např. voda, písek, úroda, 

les, močály, lidmi vytvořené materiály jako je asfalt). Land cover podle Skleničky (2003) 

označuje v daném čase aktuální kombinaci land use, čili vyuţívání krajiny a vegetace 

pokrývající zemský povrch. 

Pojem vyuţití krajiny (z angl. Land Use - LU) je zaloţen na souboru funkcí, za jakým 

účelem je území vyuţíváno. Proto můţe být vyuţití krajiny definováno jako série aktivit 

podniknutých k produkci jednoho či více zboţí nebo sluţeb (EPA, 2005). 

Podle Jensena (2005) se vyuţití krajiny vztahuje na lidské činnosti v dané krajině (např. 

zemědělství, komerční sféra, osídlení). Pro Skleničku (2003) je land use pojmem 

dynamickým, stejně jako jsou v čase a prostoru proměnlivé atributy krajiny. 

Termíny „Land cover“ a „Land use“ jsou dnes zaţité pojmy a pouţívají se v anglickém 

tvaru i na půdě české vědecké společnosti. 

4 . 2  K L A S I F I K A Č N Í  S C H É M A T A  

Data vyuţití a pokryvu krajiny jsou klasifikována podle různých klasifikačních schémat 

(někdy také nazývané jako „klasifikační stupnice“). Jedná se o seznam jednotlivých typů 

povrchů krajiny (či vyuţití krajiny) rozdělených do tématických kategorií. Různorodost 



 Teoretické Zaklady 

 

38 

klasifikačních schémat je dána především účelem, měřítkem, geografickou polohou 

zpracovávané oblasti a také způsobem zpracování. 

Jensen (2005) ve svých výukových prezentacích uvádí schémata pouţívaná v USA, 

Klasifikační systém Americké Územně Plánovací Asociace (American Planning 

Association Land-Based Classification System - LBCS),  který je orientován na detailní 

klasifikaci. LBCS poskytuje logicky sladěný model, který klasifikuje vyuţití pokryvu 

krajiny zaloţený na jejich charakteristice. Rozšiřuje představu klasifikace vyuţití povrchu 

zjemněním tradičních kategorií do dimenzí, které představují activity, funkce, typy budov, 

charakter místního rozvoje a vlastnická omezení. Kaţdá z dimenzí ma vlastní mnoţinu 

kategorií a podkategorií (Obr. 14). 

 

 

Obr. 14 Klasifikační systém Americké Územně Plánovací Asociace – LBCS (Web 2) 
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Klasifikační systém Geologické sluţby USA (USGS, United States Geological Survey, 

Anderson’s Classification System) se dělí do čtyř úrovní – [I.úroveň] navrţeno pro 

druţicová data LANDSAT a dat s podobných (vysokým) rozlišením, [II.úroveň] pro 

letecké snímky snímané ve velkých výškách (12,400 m a vyš), pro měřítka menší neţ 

1:80 000, [III.úroveň] pro letecké snímky snímané ve středních výškách (mezi 3 100 a 

12 400 m), pro měřítka v rozmezí 1:20 000 a 1:80 000, [IV.úroveň] pro letecké snímky 

snímané v malých výškách do 3 100 m, pro měřítka větší neţ 1:20 000 (Anderson et al, 

1976), ukázka na Obr. 15. 

 

Obr. 15 Příklad vyuţití USGS klasifikačního schématu (USGS Web 6) 

Jensen (2005) také uvádí USGS systém a jeho adaptaci pro americkou národní databázi 

pokryvu krajiny a pro program C-CAP, který se zabývá analýzou změn pobřeţních 

oblastí, coţ je v reţii Národní administrativy pro oceány a atmosféru (NOAA). 

Pro evropskou krajinu se pouţívá klasifikační systém MUC (UNESCO), se čtyřmi 

hierarchickými úrovněmi 1. Úroveň obsahuje 10 tříd: Uzavřené lesy (Closed Forest - kód 

0), Lesní krajina (Woodland - kód 1), Křovinný porost (Shrubland - kód 2), Zakrslý 

křovinný porost (Dwarf-Shrubland - kód 3), Byliny (Herbaceous Vegetation - kód 4), 

Neúrodné oblasti (Barren Land - kód 5), Mokřady (Wetland - kód 6), Vodní plochy (Open 

Water - kód 7), Obdělávané oblasti (Cultivated Land - kód 8), Urbanizované plochy 

(Urban - kód 9). 2. Úroveň čítá 35 tříd. 3. Úroveň má 67 tříd a 4. Úroveň zahrnuje 144 

tříd (MUC Pdf). 

V poslední době je nejrozšířenějším klasifikačním schématem pro Evropskou krajinu 

databáze CORINE Land Cover 1990 (CLC90) a CORINE Land Cover 2000 (CLC00). 
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Tab. 7 CORINE LC nomenklatura 

 
Databáze CORINE Land Cover byla vytvořena interpretací druţicových snímků 

LANDSAT, SPOT a dalších podpůrných dat do kategorií CORINE LC nomenklatury. 

Nomenklatura rozlišuje 43 tříd, které jsou seskupené do tříúrovňové hierarchie, která 

reflektuje fyzikální a fyziognomické charakteristiky (EEA, 2000). Kategorie hlavní 

úrovně (úroveň 1) podle Bossarda et al (2000) jsou – (kód 1) urbanizovaná území, (kód 2) 

zemědělské plochy, (kód 3) lesy a polopřírodní oblasti, (kód 4) humidní území, (kód 5) 

vodní plochy. V případě CLC00 byla pouţita stejná nomenklatura jako u CLC90. 

Základní hierarchie tříd CORINE dat (EEA, 2000), viz Tab. 7: 

 Úroveň 1 (pro měřítka menší neţ 1:1 000 000) - obsahuje 5 tříd, 

 Úroveň 2 (1:500 000 aţ 1:1 000 000) - obsahuje 15 tříd, z nichţ na území ČR se 

vyskytuje 13, 

 Úroveň 3 (základní měřítko 1:100 000) - obsahuje 43 tříd, z nichţ na území ČR se 

vyskytuje 28. 
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Více o CORINE projektu je popsáno v kapitole 6 – Data. 

Oficiální klasifikační stupnici podle údajů v Katastru nemovitostí České republiky uvádí 

Sklenička (2003) s tím, ţe je vhodná pro statistické vyhodnocení území a méně vhodná 

pro účely DPZ. První úroveň má 14 tříd a odpovídá druhu pozemku, další úroveň 

odpovídá způsobu vyuţití nemovitosti. Dále uvádí klasifikaci vyuţití území pouţívanou 

v USA pro vyhodnocení údajů z DPZ, které zahrnuje 37 tříd druhé úrovně agregovaných 

do 9 tříd první úrovně. Více v publikaci Sklenička (2003). 

V rámci této práce bylo navrţeno klasifikační schéma HYDRO LC, které je tématicky 

orientované na klasifikaci dat DPZ jako zdroje dat pokryvu krajiny pro vyuţití v s-o 

modelech. Více v kapitole 7. 

Tab. 8 Přehled základních charakteristik uvedených schémat 

  LBCS USGS MUC CLCx
3
 HYDRO LC 

počet úrovní 3 4 4 3 4 

počet tříd v první úrovni 5 (dimenze) 9 10 5 4 

počet tříd v druhé úrovni LBCS je dělen 
odlišně od ostatních, 
proto je porovnána 
jen první úroveň (v 
tomto případě 
dimenze). 

21 35 15 8 

počet tříd v třetí úrovni ne 67 43 17 

počet tříd v čtvrté úrovni ne 144 nemá 39 

závislost měřítka na úrovni
4
 ne ano ano ne  ano 

Skleničkovo klasifikační schéma a schéma LBCS jsou schémata zaměřená více na 

mapování vyuţití území neţ pokryvu území. Schémata MUC, CORINE LC, USGS 

schématicky obsahují zemský pokryv tématických celků jako je urbanizace, Vegetace a 

neúrodná území,  Vodstvo včetně mokřadních systémů, a území s trvalou sněhovou 

pokrývkou. Tabulka (Tab. 8) udává přehled tříd první úrovně a jejich začlenění do 

zmíněných tématických celků. Jednotlivá témata se potom liší detailizací, roztříděním a 

zařazením tříd na jednotlivých úrovních. 

Tab. 9 Přehled tříd první úrovně a jejich začlenění do tématických celků zemského pokryvu 

 

                                                 
3
  x = odpovídá referenčnímu roku CORINE LC dat (1990, 2000, a nově 2006) 

4
  Úroveně odpovídají vyuţití DPZ dat s rozdílným prostorovým rozlišením;  

ne = nespecifikováno v popisu schématu 
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Tab. 10 Zastoupení tříd uvedených schémat v tématickém celku URBANIZACE v opozici s 

odpovídajícím seznamem tříd navrţeného schématu HYDRO LC 
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Tab. 11 Zastoupení tříd CORINE LC v tématickém celku VEGETACE A NEÚRODNÁ ÚZEMÍ 

v opozici s odpovídajícím seznamem tříd navrţeného schématu HYDRO LC 

 

 



 Teoretické Zaklady 

 

44 

Tab. 12 Zastoupení tříd USGS v tématickém celku VEGETACE A NEÚRODNÁ ÚZEMÍ v opozici s 

odpovídajícím seznamem tříd navrţeného schématu HYDRO LC 
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Tab. 13 Zastoupení tříd MUC v tématickém celku VEGETACE A NEÚRODNÁ ÚZEMÍ v opozici se  

seznamem tříd navrţeného schématu HYDRO LC 
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Tab. 14 Zastoupení tříd uvedených schémat v tématickém celku VODSTVO v opozici s 

odpovídajícím  seznamem tříd navrţeného schématu HYDRO LC 

 

4 . 3  V L I V  V Y U Ţ I T Í  A  P O K R Y V  K R A J I N Y  N A  S R Á Ţ K O - O D T O K O V Ý  

P R O C E S   

Orografické poměry povodí (výškové a sklonové poměry povodí) ovlivňují klimatické a 

meteorologické charakteristiky (teplota vzduchu, sráţky, vlhkost vzduchu, výpar, sluneční 

záření, aj.). Sklonové poměry povodí ovlivňují rovněţ rychlost dobíhání vody do 

hlavního toku a uzavírajícího profilu povodí. Geologické a půdní poměry povodí výrazně 

ovlivňují rozdělení odtoku ze sráţek na odtok povrchový a podpovrchový. V oblastech s 

dobře propustnými horninami se vsakuje při vydatných deštích více vody do spodních 

horizontů a tím se sniţují povodňové průtoky v tocích. O mnoţství prosakující vody 

horninami rozhodují i půdní poměry (půdní druh, struktura vrchního horizontu, 

propustnost a vlhkost půdy). Půdní poměry rozhodují hlavně o intenzitě a velikosti 

infiltrace a tím určují rozloţení odtoku na odtok povrchový a podpovrchový (Hrádek et 

al, 2004). 

Vlivem pokryvu krajiny na s-o proces se zabývá významná řada autorů, v České 

republice se tomuto tématu věnuje (především vlivem lesního porostu) Buzek, Zelený, 

Jařabáč, Chlebek, Kovář, Maran a Lhota, Válek, Černohous, Kantor a Šach, Unucka a 

Adamec, Langhammer. Jak uvádí Kantor a Šach (2002) ve svém článku shrnujícím 

dosavadní studie, první klasickou studii představuje Engler (1919), dále pak uvádějí z 

(Delfts, 1955), ţe první systematická měření některých poloţek vodního reřimu lesních 

porostů uskutečníl Krutsch jiţ v roce 1863 v německém Tharandtu. Z dalších světových 

prací lze uvést, Brechtel, Hoyningen-Huene (1978), Benecke, van der Ploeg (1978), 
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Mitscherlich (1971), Schmaltz (1969), Maidment (1993), Chang (2006), Hewlett (1986), 

Beven (2002), Bedient a Huber et Vieux (2007) a další. 

V českých vědeckých kruzích jsou velice dobře známé studie malých lesnatých povodí. 

Z nich nejznámější jsou povodí Malá Ráztoka a Červík v Beskydech a další v Deštné 

v Orlických Horách. Jsou soustředěny na rozdíl vlivu bukového a smrkového porostu. 

V případě Beskyd se jedná o měření jiţ od roku 1953, v Orlických Horách od roku 1977. 

Kantor a Šach (2002) také přehledně uvádějí transformaci sráţky lesními porosty (viz 

dále v odstavci). Při kaţdé sráţce je jejich část zadrţena v korunách stromů, odkud se 

později vypaří (intercepce). Zbývající část sráţek propadne korunami k půdě, popř. steče 

po kmenech stromů. Po dopadu na lesní půdu se do ní sráţková voda v rozhodující míře 

vsakuje. Kromě sycení půdních pórů a následného prosakování se infiltrovaná voda 

dostává také systémem vodních cest (kanálků vytvářených v lesní půdě kořeny dřevin, 

ţivočichy ap.) k horninovému podloţí, po němţ stéká, a přitom se v jeho prohlubních i 

zadrţuje. Je-li horninové podloţí nepropustné, přechází infiltrovaná voda do 

podpovrchového odtoku půdou. Je-li horninové podloţí puklinové, prostupuje dále do 

podzemních vod a podílí se na odtoku podzemním. Při běţném reţimu sráţek je voda v 

půdě čerpána kořeny stromů pro zajištění jejich fyziologických procesů (transpirace). 

Konečně určitá část půdní vláhy (evaporace) se přímo vypaří z povrchu půdy. 

Tab. 15 Smrkový a bukový porost a jejich vodní bilance podle Kantora a Šacha (2002) 

 

Za prokázané základní poznatky, ohledně studijí bukových a smrkových porostů, lze 

podle Kantora a Šacha (2002) povaţovat následující: 

 Povrchový odtok a následná půdní eroze jsou v lesních porostech zcela 

zanedbatelné.  Toto konstatování platí nejen pro přirozené lesy, ale i pro lesy 

hospodářské. Dokonce i na holých sečích nejsou erozní procesy (s výjimkou 

balvanitých lokalit) důsledkem pouhého vykácení stromů, ale jsou vţdy projevem 

špatně organizovaného nasazení a pohybu těţkých mechanizačních prostředků a 

dalších činností člověka. Absence povrchového odtoku v lese (který zde kromě 

vysoké vsakovací schopnosti půdního tělesa eliminuje i soustava vodních cest 

vytvářených v lesní  půdě kořeny stromů, ţivočichy aj.), oproti jeho častému 

výskytu na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, je tak prvým a velmi 

významným předpokladem tlumení povodní v krajině. 
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 Z pohledu ekologické stability i trvalosti a bezpečnosti produkce je jednou z 

nezpochybnitelných priorit lesního hospodářství přeměna smrkových monokultur 

na smíšené porosty. Výsledky výzkumu ale zcela jednoznačně prokázaly, a to je 

třeba objektivně konstatovat, ţe zvýšený podíl listnáčů nesníţí nebezpečí velkých 

vod a povodní. Listnaté dřeviny jsou totiţ vzhledem k bezlistému stavu v 

mimovegetačních obdobích i menší biomase asimilačních orgánů schopny zadrţet 

a odčerpat méně sráţkové vody neţ dřeviny jehličnaté (zejména smrk). 

 Středohorské a horské lesy (na rozdíl od všech nelesních ekosystémů) tlumí velmi 

snadno přívalové sráţky o síle do 50 mm. Souvislé sráţky o velikosti do 100 mm 

se jiţ projeví na celkové výši odtoku vody z lesa, ale z pohledu vodohospodářské 

účinnosti jsou ještě přijatelné. Za kritickou mez pro účinné tlumení povodní lesem 

lze povaţovat hranici 150 aţ 200 mm souvislých sráţek. Při tomto úhrnu je jiţ 

lesní půda vţdy zcela nasycena vodou včetně zaplnění prohlubní jak v půdním 

povrchu, tak v horninovém podloţí. Poté  nastává neřízený a spontánní odtok vody 

celým půdním profilem, vystupující často i na povrch půdy, a to bez ohledu na 

druhovou skladbu nebo sebejemnější způsoby obhospodařování. Jinými slovy 

řečeno i těleso lesní půdy má podobně, jako technická zařízení - přehradní nádrţe, 

své kapacitní moţnosti, které nelze, byť bychom si to sebevíce přáli, překročit. 

Studiem vlivu lesního vegetačního krytu a také hospodářské činnosti v porostech na 

plaveninový reţim se zabýval Buzek (1998). Vyuţitím hydrologických modelů na malých 

a neměřených povodích se zabýval zejména Kovář a kol. (2004). 

Z mnoha prací (výše zmiňovaných) vyplývá, ţe funkce lesního porostu během  s-o 

procesu  je mimo jiné závislá na skladbě lesa, jeho stáří a zdravotním stavu. 

Nezanedbatelný vliv má také charakter lesního hospodářství, společně s ostatními 

fyzicko-geografickými podmínkami povodí. Významným faktorem můţe být rovněţ 

výstavba zpevněných lesních komunikací, která vytváří při sráţkových událostech 

sekundární hydrografickou síť (Langhammer a kol., 2004). 

Je však zřejmé, ţe vliv lesa a trvalých travních porostů na odtokové poměry a retenci 

povodí má své limity vzhledem k intenzitě a délce trvání příčinné sráţky a charakteru s-o 

epizody (letní přívalová povodeň, povodeň s příspěvkem tajících vod ze sněhové 

pokrývky apod.).  Samostatnou kapitolou je pak vliv lesa na dynamiku sněhové pokrývky 

a odtoku tajících vod (Hanzlová et al, 2006). 

K základním změnám ve vyuţití krajiny, které ovlivňují sráţko-odtokový proces, patří 

podle Langhammera a kol.(2004): 

 odlesnění krajiny (především odlesnění krajiny v pramenných oblastech, kde hraje 

intercepce vegetace významnou roli) 

 intenzivní zemědělství (např. přeměny krajinných objektů luk, pastvin, lesů na 

obhospodařovanou půdu. Významnou roli zde hrají rozsáhlé oblasti s pěstovanými 

monokulturami a ovlivnění hydraulických vlastností půdy její kultivací). 

 urbanizace krajiny (především urbanizované oblasti díky zpevněnému povrchu 

oslabují retenční kapacitu území, kdy zcela převaţuje povrchový odtok), 

 industrializace území (industrializované plochy zejména mění přirozenou původní 

hydrografickou síť, převody a akumulace vody v rámci VH soustav, odběry, 

chemické a tepelné znečištění, ovlivnění ledových jevů) 

Langhammer (2007) se také věnuje vlivu nevhodně umístěných a nesprávně 

dimenzovaných antropogenních objektů v údolní nivě Otavy. 

Lesní porosty, zatravněné plochy, orná půda a urbanizované plochy jsou velice důleţitými 

pokryvy při řešení s-o procesu. Dále jsou uvedeny jejich vztahy k hydrologickým 
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aspektům. 

Lesní porosty 

Vegetační kryt hraje významnou roli při zadrţování, změně rychlostí povrchového odtoku 

a mnoţství odpařené vody (důleţitá je evapotranspirace korun stromů). Zásadní je při tom 

to, ţe les vypařuje vodu, kterou nasává kořeny stromů z poměrně hlubokých půdních 

horizontů. Do infiltrační a retenční schopnosti lesních porostů se promítá jejich druhová 

skladba i stáří. 

Lesní půdy se vyznačují vysokou infiltrační schopností, která je způsobena velmi dobrým 

provzdušněním díky propojenosti kořenů s chodbičkami půdních ţivočichů. Póry zabírají 

v průměru asi polovinu půdního objemu a vysoká vrstva humusových horizontů téměř 

vylučuje moţnost povrchového odtoku, ale i při malém úbytku nadloţního humusu ztrácí 

půdní profil retenční schopnosti. 

Vodohospodářská funkce lesních porostů spočívá především v zabezpečování trvalosti a 

vydatnosti vodních zdrojů, ve sniţování rozkolísanosti průtoků a zlepšování kvality 

odtokové vody. Ve vyhlášce č. 83/1996 Sb. O zpracování OPRL a o vymezení 

hospodářských souborů jsou definovány vodohospodářské funkce lesa: vodoochranná 

(zajišťuje jakost vody), protierozní (brání vzniku povrchového odtoku), infiltrační 

(zvyšuje infiltraci sráţkové vody do půdy), detenční (tlumí extrémní odtoky z malých 

povodí), desukční (odčerpává přebytečnou vodu z půdy), sráţkotvorná (zachycuje 

sráţky). 

Travní porosty 

Ja uvádí Rychnovská (1985) má zapojený drnový porost průměrně o 10 % vyšší 

pórovitost něţ orná půda, coţ se projevuje lepší retenční a infiltrační schopností. Tyto 

schopnosti se však různí podle trávnikových druhů a obsahu organické hmoty, obsaţené 

v půdě. Trvalé travní porosty rovněţ vytváří izolační vrstvu, která reguluje výpar vody při 

extrémních klimatických situacích. 

Orná půda 

Orná půda se vyznačuje největší variabilitou změn hydrologických vlastností. Ovlivňuje 

to sezónní pórovitost, struktura mikroreliéfu, druh pěstovaných plodin, agrotechnické 

obhospodařování (orba, střídání plodin, zhutňování půd apod.). Jak uvádí Rychnovská 

(1985) mají poměrně vysokou infiltrační schopnost plochy s obilovinami a ručně 

obhospodařované políčka. Nejmenší infiltrační schopnost vykazují mechanicky 

obhospodařované plochy kukuřice a vojtěšky, dále také holé půdy a kůrou vzniklou po 

intenzivním dešti. 

Urbanizované plochy 

Ty mají za cíl odvést bezpečně a co nejrychleji sráţkovou vodu (systém střech, kanalizací 

a drenáţe). Jedná se o území s minimální akumulační, retenční a infiltrační schopností a 

s malými hydraulickými drsnostmi povrchu (Kulhavý et al, 2000). 
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5 SL EDO V AN É Ú ZEM Í ,  D AT A A  P RO GR AM O V É VY B AV EN Í  

5 . 1  S L E D O V A N Á  O B L A S T  -  P O V O D Í  B Ě L Á  

Hlavní vodotečí je řeka Bělá, která protíná list Jeseník úhlopříčně od JZ k SV a 

odvodňuje většinu jeho území do Kladské Nisy. Hlavní levý přítok Staříč se vlévá do řeky 

Bělé v Jeseníku a hlavní pravý přítok Chebzí ve Studeném Zejfu ve středu mapového 

listu. Údolí Bělé je mezi Jeseníkem a Písečnou poměrně měkce modelované, zaloţené 

snad v silně porušených horninách na širším zlomovém pásmu a lemované velkými 

akumulacemi svahovin. Mezi Písečnou a Širokým Brodem je údolí výrazně zakleslé, o 40 

aţ 60 m pod úroveň okolních terasových plošin a svahů. Od Širokého Brodu se údolí 

znovu rozevírá a má dobře vyvinutý terasový systém. 

Údaje o geologické stavbě byly vybrány z vysvětlivek k souboru geologických a 

ekologických účelových map přírodních zdrojů. 

5 . 1 . 1  G E O M O R F O L O G I C K Á  C H A R A K T E R I S T I K A  

Dle geomorfologického členění ČR náleţí povodí Bělé systému Hercynskému, provincii 

Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenické, oblasti Jesenické, celkům 

Rychlebské hory, Zlatohorská vrchovina a Hrubý Jeseník, podcelkům Hornolipovská 

hornatina, Bělská pahorkatina, Keprnická hornatina, Medvědská hornatina, Pradědská 

hornatina, a okrskům Petříkovská hornatina, Supíkovická pahorkatina, Podjesenická 

brázda, Jesenická kotlina, Šerácká hornatina, Hornoopavská hornatina a Pradědský hřbet. 

 

 

Obr. 16 Pilotní oblast Bělá. Geomorfologická charakteristika vystihnutá pomocí DMT [zdroj 

podkladové mapy maps.google.com]. 

5 . 1 . 2  H Y D R O L O G I C K É  A  K L I M A T I C K É  P O M Ě R Y  

Území listu spadá hydrologicky do povodí Odry, úmoří Baltského moře. Severozápadní 

část listu náleţí hydrologicky povodí Černého potoka, který se vlévá do Vidnávky, 

pravostranného přítoku Kladské Nysy. Přilehlá s. část území je odvodňována potokem 

Kunětička, kterým odtéká na státní hranici 60 aţ 70 l/s při specifickém odtoku z povodí 

(9,3 km
2
 ) 7,11 l/s/km

2
. 

Centrální část území odvodňuje řeka Bělá, rovněţ pravostranný přítok Kladské Nysy. V 
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Mikulovicích Bělou odtéká v dlouhodobém průměru 4,97 m
3
/s při zjištěném minimálním 

a maximálním průtoku 0,43 m
3
/s a 150 m

3
/s. 

Malá jv. část území patří hydrologickému povodí Opavy, kde říčkou Černou Opavou 

odtéká na profilu pod mostem na Starém Rejvízu v průměru asi 60 1/s. V oblasti Rejvízu 

probíhá významná rozvodnice mezi povodím řeky Bělé a Opavy. V těsné blízkosti této 

hydrologické rozvodnice se rozprostírá největší rašeliniště severní Moravy, typu 

rozvodnicového vrchoviště. Rašeliniště zaujímá - na listech Jeseník a Bělá pod Pradědem 

- plochu 195 ha s obsahem humolitu 2 480 000 m
3
. Výzkumem, provedeným v létech 

1962 - 1970 (Kříţ 1971) nebyl potvrzen předpokládaný příznivý hydrologický význam a 

vliv tohoto horského rašeliniště na regulaci potoků v Černé Opavě. 

Horský charakter větší části listu Jeseník výrazně ovlivňuje klimatické a sráţkové poměry 

a tím i hydrogeologické poměry dané oblasti. Průměrné roční teploty vzduchu se 

pohybují od 5,3°C (Rejvíz) po 8,1°C (Nová Červená Voda) v závislosti na nadmořské 

výšce terénu. V Jeseníku činí průměrná roční teplota ovzduší 7,1°C, v Mikulovicích pak 

7,9°C. Rovněţ průměrné mnoţství sráţek je závislé na nadmořské výšce terénu. Nejvyšší 

dlouhodobé průměrné roční sráţky jsou na Rejvízu, 1029 mm, v Jeseníku pak 845 mm, 

v Mikulovicích 785 mm a v Nové Červené Vodě 814 mm. Rozloţení atmosférických 

sráţek v ploše listu je značně nerovnoměrné; za průměrné sráţky pro celý list lze 

povaţovat asi 800 mm. Hodnota výparu (evapotranspirace) na listu činí 425 aţ 450 mm 

(Kříţ 1970). Specifický odtok podzemních vod se pohybuje v horské části území v 

hodnotách mezi 5 aţ 7 l/s/km
2
, v oblasti Bělské pahorkatiny je niţší neţ 5 l/s/km

2
. 

5 . 1 . 3  G E O L O G I C K É  P O M Ě R Y  

Skalní podklad na listu Jeseník je zastoupen třemi soubory hornin: 

 Tektonicky nejhlubší odkrytou úroveň reprezentuje biotitická a dvojslídná ortorula 

a ruly s ní spjaté. Tyto horniny vystupují v nitru velkého brachyantiklinoria mezi 

Jeseníkem a Mikulovicemi; nejlépe jsou odkryté v údolí Bělé a Chebzí a jejich 

menších přítoků mezi osadou Chebzí, Studeným Zejfem a Širokým Brodem. 

 O málo více neţ polovinu skalního podkladu buduje bohatý soubor hornin 

devonské vrbenské skupiny, v kterém jsou zastoupeny jak metasedimenty tak 

metavulkanity       a který je nositelem četných drobných rudních loţisek a indicií. 

 Posledním souborem hornin jsou variské granitoidy. 

Dalším obdobím, které se výrazně zapsalo do geologického vývoje na listu Jeseník, je 

kenozoikum, zejména kvartér. O terciérních dějích svědčí pouze některé geomorfologické 

znaky a zbytky reziduí, terciérní sedimenty se nezachovaly. Naproti tomu z kvartéru, 

především z období riss - mindel, je na listu mnoho usazenin, které pokrývají velké 

plochy zejména v Bělské pahorkatině dosahující mocnosti aţ několika desítek metrů. 

Bělská pahorkatina představuje typický denudační podhorský terén (Obr. 17). Kvartérní 

sedimenty jsou proto soustředěny hlavě v údolním systému řeky Bělé od Jeseníku po 

Mikulovice. Tento terén je predisponován intenzívně sníţeným, resp. exhumovaným 

etchplénem s výskyty fosilního krasu a fosilních zvětralin. Jak krasové formy tak povaha 

reziduí svědčí o intenzívním chemogenním zvětrávání v tropickém-subtropickém klimatu: 

relikty věţového krasu - mogotů - se zbytky pestrých zvětralin v krasových kapsách a 

mezi vápencovými "věţemi" nebo pestré fosilní zvětraliny a zvětralé klasty aţ 

kaoliniticko-lateritické povahy. 
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Obr. 17 Místně řeka Bělá zaříznuta do krystalinika – ruly (Foto – N. Rapantová) 

Z vývojového hlediska nejdůleţitějšími kvartérními sedimenty jsou uloţeniny 

kontinentálního ledovce, pravděpodobně z období Saala - Elster (sálské a halštrovské 

zalednění), a s nimi spjaté glacifluviální akumulace. V době maximálního zalednění 

ledovcový příkrov překročil sedlo s k. 536 m mezi Bílým kamenem (613 m) a Stráţiskem 

(610 m) směrem k J do údolí Javorné. 

Během pleistocénu se řeka Bělá postupně zahlubovala do skalního podkladu a 

zanechávala po obou stranách koryta své sedimenty, představované dnes 

několikastupňovým terasovým systémem (Obr. 18). V tomto období se s. svahy 

okrajového hřbetu Rejvízské hornatiny, od Zlatého Chlumu u Jeseníku po Stráţiště u 

Mikulovic, a v. svahy Sokolského hřbetu pokryly mocnými proluviálními a deluviálními 

usazeninami. 

 

 

Obr. 18 Několikastupňový terasový systém po obou stranách koryta řeky Bělé (Foto – N. Rapantová) 

Holocénní usazeniny mají malý rozsah. Jsou vázány především na nivu řeky Bělé a na 

mělkou mísovitou prohlubeň rejvízského rašeliniště. Tato prohlubeň je reliktem starého 

peneplenizovaného reliéfu; svědčí o tom její tvar a zbytky pestrých reziduí v podloţí 

kvartérních usazenin. Prohlubeň je ve středu vyplněna rašelinou a po okrajích lemována 

pleistocénními deluviálními usazeninami. 

5 . 1 . 4  H Y D R O G E O L O G I C K É  P O M Ě R Y  

Horská oblast náleţí k okrajovým územím krystalinika Českého masívu s význačnými 

přírodními zdroji podzemní vody; na této skutečnosti je zaloţena i existence lázní 

Jeseník. Z hydrogeologického hlediska převládá puklinový oběh podzemních vod v části 

hydrogeologického masívu, budované horninami paraautochtonního devonu a podloţními 

rulami i v příslušné části ţulovského plutonu. Na malé území mezi Písečnou a 

Supíkovicemi existuje krasový oběh podzemních vod v supíkovických vápencích. V 

úzkém pásmu údolní nivy řeky Bělé mezi Jeseníkem a Mikulovicemi má rozhodující 
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význam průlinová propustnost mělkého freatického oběhu podzemních vod. Průlinový 

oběh mělkých podzemních vod existuje dále v kvartérním pokryvu od Jeseníku aţ po 

Mikulovice. 

5 . 1 . 5  V Y U Ţ I T Í  A  P O K R Y V  K R A J I N Y  

Krajinný pokryv v této pilotní oblasti je charakterizován horním tokem, kde skalisté 

podloţí Jeseníků, strmé svahy, vyšší nadmořská výška prospívá borové kleči, smrku a 

smíšenému lesu.  Na dolním toku převaţují louky a pole, listnaté a smíšené lesy. V rámci 

databáze CORINE LC 2000 (2. Úroveň klasifikačního schématu) lze v pilotní oblasti 

zaznamenat tyto druhy pokryvu: 

 zemědělské plochy 

 orná půda 

 pastviny 

 různorodé zemědělské plochy 

 urbanizovaná území 

 obytné plochy 

 průmyslové a obchodní zóny, komunikační síť 

 doly, skládky a staveniště 

 plochy umělé, nezemědělské zeleně 

 lesy a polopřírodní oblasti 

 lesy 

 plochy s křovinnou a travnatou vegetací 

 humidní území 

 vnitrozemská humidní území 

Hrdina (2006)  ve své diplomové práci provedl rozbor vegetace z hlediska její hustoty 

na tomto povodí. Cílem jeho práce byla analýza sezónních změn vegetace 

kvantifikováním vegetačního charakteru krajiny. Vstupními daty pro analýzu byly tři 

druţicové snímky LANDSAT ETM+ (stejný zdroj jako pro tuto disertační práci), které 

byly pořízeny v různých měsících (květen, červen a srpen). Nástrojem pro vlastní 

kvantifikaci údajů se stala extenze programu ArcView 3.x - Patch Analyst. 

Kvantifikovány byly hodnoty normalizovaného vegetačního indexu (NDVI), které se 

týkají hustoty vegetačního krytu. Z vlastní analýzy vyplynulo, ţe k velkým změnám ve 

stavu vegetace dochází v průběhu měsíce května, kdy vegetační kryt daného území 

zhoustne. Nejrozvinutější vegetace byla tedy podle výsledků v měsíci červnu a její 

mnoţství do srpna klesá. Změny mezi červnem a srpnem nejsou ovšem tak velké jako z 

května na červen. Byly vytvořeny kartogramy, které popisují mnoţství vegetace v 

jednotlivých subpovodích v určitých obdobích roku – květen, červen, srpen (Hrdina, 

2006). 

 

 

Obr. 19 Vzájemný poměr vybraných tříd v jednotlivých měsících (snímcích). Hrdina (2006) 
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Obr. 20 Procentuální pokrytí území subpovodí řeky Bělé hustou vegetací, květen 2002. Hrdina (2006) 

Klasifikací druţicových snímků LANDSAT ETM+, v rámci této práce, byly zjištěny tyto 

druhy krajinného pokryvu (názvy odpovídají vytvořenému schématu): 

 zástavba s městská prostranství 

 zástavba 

 volná prostranství 

 holá půda, pastviny, louky, sady 

 úhor 

 pastviny a louky 

 řádkové plodiny a pícniny 

 lesy 

 listnaté lesy 

 jehličnaté lesy 

 smíšené lesy 

 křoviny 

 vodní plochy 

 vodní plochy – hluboké 

 vodní plochy – mělké, pobřeţní vody 

 vodní toky 

5 . 2  S L E D O V A N Á  O B L A S T  -  P O V O D Í  O L Š E  

Hlavní vodotečí protékající zájmovou oblastí ve směru JJV - SSZ je řeka Olše. Jedná se o 

tok druhého řádu odvodňující zájmové území do řeky Odry. Jejím nejvýznamnějším 

levostranným přítokem je řeka Stonávka.  

Údaje o geologické stavbě byly vybrány z vysvětlivek k souboru geologických a 

ekologických účelových map přírodních zdrojů. 

5 . 2 . 1  G E O M O R F O L O G I C K Á  C H A R A K T E R I S T I K A  

Dle geomorfologického členění ČR náleţí území systému Alpsko-himalájskému, 

provincii Západní karpaty, subprovinciím Vnější západní karpaty a Vněkarpatské 

sníţeniny, oblastem Západní Beskydy, Západokarpatské podhůří a Severní vněkarpatské 

sníţeniny, celkům Slezské Beskydy, Jablunkovská brázda, Moravskoslezské Beskydy, 
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Podbeskydská pahorkatina a Ostravská pánev, podcelkům Čantoryjská hornatina, 

Jablunkovská brázda, Lysohorská pahorkatina, Třinecká brázda, Těšínská pahorkatina a 

Ostravská pánev. 

 

 

Obr. 21 Geomorfologická charakteristika vystihnutá pomocí DMT [zdroj maps.google.com]. Pilotní 

oblast Olše 

5 . 2 . 2  H Y D R O L O G I C K É  A  K L I M A T I C K É  P O M Ě R Y  

Oblast odvodňuje řeka Olše, polsky a v místním nářečí Olza, která je 86,2 km dlouhá a 

pramení nedaleko polské obce Istebna ve Slezských Beskydech v nadmořské výšce 840–

880 m. Do řeky Odry se vlévá ve výšce 195 m n. m. Povodí má rozlohu 1118 km², z toho 

479 km² leţí na území Polska. V horním toku, od Jablunkova po Třinec, tvoří hranici 

mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami. Od Těšína ke Karviné a od Zawady 

k soutoku Olše a Odry tvoří česko-polskou hranici. Povodí řeky Olše přímo zasahuje do 

CHOPAV Beskydy. 

Dle klimatické regionalizace (Quitt, 1971) náleţí severní polovina území do klimatického 

rajónu MT10, s charakteristikou dlouhého, teplého, mírného a suchého léta s krátkým 

přechodným obdobím, mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Krátká zima je 

mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Počet letních dnů za rok 

je 40-50, počet mrazových dnů 110-130. Průměrný počet dnů se sráţkami 1 mm a více je 

100-120, sráţkový úhrn ve vegetačním období odpovídá 400-450 mm, v zimním období 

250-300 mm.  Průměrné roční úhrny sráţek tvoří 800 mm. Dnů se sněhovou pokrývkou je 

60-80. Průměrná roční teplota dosahuje 8°C. 

Jiţní polovina zájmového území spadá do klimatických rajónů mírně teplých MT9, MT7 

a z části při hranici se Slovenskou republikou do rajónů MT2, CH7, CH6 a CH4. Chladné 

oblasti (CH4, 6 a 7) se vyznačují velmi krátkým, chladným a vlhkým aţ velmi vlhkým 

létem (počet letních dnů 0-30, sráţkový úhrn ve vegetačním období 500-700 mm), 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/144833-polstina
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/141381-odra
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/144626-polsko
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/179953-trinec
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dlouhým přechodným obdobím s chladným aţ velmi chladným jarem, zima je dlouhá aţ 

velmi dlouhá s dlouhým aţ velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky (počet mrazových 

dnů 140-180, počet dnů se sněhovou pokrývkou 100-160, sráţkový úhrn v zimním období 

350-500 mm). 

5 . 2 . 3  G E O L O G I C K É  A  P E D O L O G I C K É  P O M Ě R Y  

Geologickým fundamentem oblasti povodí Olše je předprvohorní krystalinikum 

(Brunovistulikum), které se nachází ve strukturních hloubkách -1000 aţ -4000 m. Na něj 

transgredovaly bazální klastika středního devonu, dolomitizované vápence, pískovce a 

jílovce v kulmském vývoji. Poté následovala sedimentace uhlonosných molas a miocénní 

vněkarpatské předhlubně, která je sloţena z různě mocných bazálních klastik, pestrých 

prachovců, písčitých jílovců a jílovců s laminami drobových pískovců. Na předhlubeň se 

v jiţní a střední části území, horním toku Olše, nasunuly terciérní vněkarpatské příkrovy, 

resp. jejich dílčí jednotky podslezská a slezská.  

Podslezskou jednotku tvoří na celé ploše zájmového území paleogenní jílovce s polohami 

pískovců, ve svrchní části vrstevního sledu se vyskytují polohy rohovců. Slezská jednotka 

je ve střední části území zastoupena spodními těšínskými vrstvami, těšínsko-hradišťským 

souvrstvím s vulkanity těšinitové asociace, svrchními těšínskými, hradišťskými, 

veřovickými a lhoteckými vrstvami. V jiţní části slezské jednotky lze vymezit dílčí 

příkrov těšínský, tvořený spodními a svrchními vrstvami těšínskými a vrstvami 

hradišťskými nebo v příkrovových troskách zachovaným souvrstvím těšínsko-

hradišťským, bašským a palkovickým, a dílčí příkrov godulský, který začíná buďto 

lhoteckým souvrstvím nebo jiţ hradišťskými vrstvami.  

Miocénní uloţeniny jsou ve výchozech v severní části území zastoupeny pelitickými 

sedimenty, vněkarpatské příkrovy ve střední a jiţní části území vystupují na povrch 

většinou jen v erozních korytech řek a potoků; na většině území jsou jak miocénní tak 

třetihorní uloţeniny překryty proměnlivě mocnými sedimenty kvartéru. 

Kvartérní uloţeniny severní části území zastupují sedimenty ledovcové, fluviální, 

proluviální, lakustrinní, eolické a deluviální. Významné jsou zejména sedimenty 

ledovcové (elsterského i sálského zalednění); jedná se o tilly, jíly, silty, štěrky, 

v nejsevernější části území na povrchu převládají sprašové hlíny. Fluviální uloţeniny jsou 

reprezentovány šterky, které většinou překrývají povodňové hlíny. Značný rozsah mají 

sedimenty antropogenní, představované skládkami komunálního odpadu, naváţkami, 

haldami a odkalovacími nádrţemi. 

Ve střední a jiţní části území lze vymezit horskou část Moravskoslezských Beskyd, v níţ 

se nerovnoměrně vyskytují sedimenty deluviální a oblast Podbeskydské pahorkatiny, 

v níţ jsou zastoupeny sedimenty fluviální, proluviální, eolické a glaciální. Značný plošný 

rozsah zaujímají fluviální uloţeniny v podobě štěrkové akumulace hlavní ostravské 

terasy, které jsou překryty würmskými sprašovými hlínami. 

Z pedologického hlediska lze v závislosti na půdotvorném substrátu a na blízkosti 

podzemní vody vymezit v zájmovém území především různé subtypy kambizemí. 

Nejrozšířenější je kambizem typická mezotrofní. Půdy to jsou středně hluboké aţ 

hluboké, písčitohlinité aţ hlinitopísčité, různě skeletnaté, na základní ţiviny (Ca, K, P, 

Mg) jsou středně bohaté aţ bohaté. Výměnné pH těchto půd se v profilu pohybuje mezi 

3,4 – 3,8, aktivní pak mezi 4,0 – 4,4. Dalšími významnými subtypy jsou kambizemě 

luvizemní, pseudoglejová a rankerová. Na sprašových hlínách přecházejí často 

kambizemě pseudoglejové v typické pseudogleje. Podél Olše, v menší míře kolem jejich 

přítoků, se vytvořily fluvizemě. 
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5 . 2 . 4  H Y D R O G E O L O G I C K É  P O M Ě R Y  

Podklad severní části území je tvořen relativně nepropustným svrchním karbonem, vyšší 

propustnost jeho zvětralinového pláště je způsobena systémem primárních puklin. Vrtným 

průzkumem byly zjištěny vody puklinového typu s vysokou mineralizací aţ přes 100 g.l-

1. Hydrogeologické vlastnosti nadloţních litostratigrafických komplexů jsou laterálně i 

vertikálně proměnlivé. Na karbonském podloţí spočívá relativně nepropustný systém 

pelitů karpatské předhlubně, který je především v oblasti hlavního bludovického a 

hlavního dětmarovického výmolu nahrazován zvodněnými bádenskými bazálními 

klastiky. Tato klastika společně s písčitými polohami bádenu a karpatu představují 

kolektory proplyněných, vysoce mineralizovaných vod. Nejvýznamnějšími kolektory jsou 

bádenský vodoplynonosný kolektor č. 2 (spodní) a č. 1 (svrchní). Komplex flyšových 

příkrovů Západních Karpat je reprezentován psamity a pelity. Jejich hydrogeologická 

funkce závisí na příslušnosti k jednotlivé strukturní jednotce a jejím vývoji. 

Hydrogeologicky významné jednotky jsou hradišťský pískovec (průlinovo-puklinový 

kolektor), vyvřeliny těšinitové asociace (puklinový kolektor), těšínské vápence 

(puklinový aţ krasovo-puklinový kolektor), vrstvy třinecké, frýdecké a lhotecké 

(izolátor), část těšínsko-hradišťského souvrství a spodní těšínské vrstvy (izolátory). 

Hydrogeologický reţim kvartérních uloţenin téměř není ovlivněn podloţními 

litostratigrafickými komplexy. 

V  oblastech ovlivněných dobýváním (nejsevernější část území) je v řadě případů zcela 

změněn reţim podzemních i povrchových vod, který se zásadně liší od reţimu 

přirozeného. 

Ve střední a jiţní části území lze vymezit horský rajón Moravskoslezských Beskyd, 

sestávající převáţně z flyšových hornin slezské jednotky, a podhorský rajón 

Podbeskydské pahorkatiny, v němţ hydrogeologicky významnější kvartérní uloţeniny 

překrývají horniny slezské a podslezské jednotky karpatského flyše. V horském rajónu je 

hydrogeologicky nejdůleţitější jednotkou přípovrchová zóna, která je svým rozvolněním 

a rozpukáním pro oběh podzemních vod predisponována. Její mocnost se pohybuje 

v průměru kolem 30 - 40 m. Jedním z nejvýznamnějších kolektorů v podbeskydí je 

ostravický pískovec, který je vyvinut v hloubce 56 - 216 m. Dalšími kolektory 

s kombinovanou průlinovo-puklinovou propustností jsou pískovce a slepence 

palkovických vrstev. Mezi puklinové kolektory střední a jiţní části zájmového území patří 

křemenné pískovce a slepence hradišťských vrstev. Střídáním puklinových kolektorů 

s izolátory jsou charakteristické godulské a bašské vrstvy. Hydrogeologickou důleţitost 

těšínských vápenců v organodetritickém vývoji, puklinového aţ puklinovo- krasového  

kolektoru, sniţuje jejich malý rozsah. 

V celé zájmové oblasti jsou důleţitými kvartérními kolektory zejména fluviální štěrky a 

písky (v severní části území i glaciální písčité štěrky) údolních niv a teras. Funkci 

izolátorů plní jemnozrnné ledovcové, eolické a fluviální sedimenty. 

5 . 2 . 5  V Y U Ţ I T Í  A  P O K R Y V  K R A J I N Y  

V rámci diplomové práce Petra Lukeše „Vyhodnocení pokryvu a vyuţití krajiny 

pomocí dat DPZ“ (2006-2007) byla klasifikována data LANDSAT ETM+ pokrývající 

území povodí Olše. V títo oblasti lze zaznamenat tyto druhy pokryvu: 

 zástavba s městská prostranství 

 zástavba 

 holá půda, pastviny, louky, sady 

 pastviny a louky 
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 řádkové plodiny a pícniny 

 lesy 

 listnaté lesy 

 jehličnaté lesy 

 smíšené lesy 

 křoviny 

 vodní plochy 

 vodní plochy – hluboké 
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6 DA T A  

V práci byla vyuţita data několika tématických okruhů. Stěţejní data představují data 

DPZ – druţicové snímky LANDSAT ETM+, data BPEJ a data subpovodí (dílčí povodí). 

Podpůrná data se omezují na DMÚ25, CORINE LC 2000, administrativní členění 

(ČUZK), dále bylo vyuţita data poskytována WMS/WFS sluţbami jako je GoogleEarth, 

google.maps.com, www.mapy.cz, www.uhul.cz. Tabulka níţe (Tab. 16) podává přehled 

dat a jejich vyuţití v této práci. 

Tab. 16 Přehled dat a jejich vyuţití 

Tématické zaměření Data Využití 

Data DPZ LANDSAT ETM+ Extrakce informace o pokryvu krajiny. 

Topografie DMÚ25 Geometrické korekce, přehledky, orientace v oblasti. 

LULC CORINE LC 2000 Jako referenční data využití a pokryvu krajiny, jako originální 
zdroj LC pro využití v s-o modelu (CN hodnoty). 

Zastoupení pokryvu v povodí. 

HYDRO LC 0800, HYDRO LC 
0502 

Klasifikovaná data LANDSAT ETM+ (např. označení 0502 
reprezentuje datum pořízení snímku, květen 2002), která byla 
využita jako alternativního zdroje LC pro stanovení CN hodnot. 

Zastoupení pokryvu v povodí. 

Půdní poměry BPEJ Odvození hydrologické skupiny půd (HSP) 

Data ze schematizace povodí Subpovodí Zastoupení LC v dílčím povodí 

Vážená průměrná hodnota CN-křivky pro dílčí povodí 

Vodní toky Přehledky, orientace v oblasti 

Rozvodnice Hranice PO 

Administrativní členění Státní hranice, obce Přehledky, orientace v oblasti 

6 . 1  D A T A  D PZ  -  M U L T I S P E K T R Á L N Í  D A T A  S  V Y S O K Ý M  R O Z L I Š E N Í M  

–  L AN DS AT  ET M+ 

K získání informací o pokryvu krajiny byla vyuţita data pořízená druţicí LANDSAT 7 

senzorem ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus).  

Mise LANDSAT byla iniciována společnosti NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) jiţ v roce 1995. První z řady satelitů LANDSAT byl vynesen na oběţnou 

dráhu v roce 1972. Tento satelit, stejně jako další 2 satelity LANDSAT první generace, 

nesl dva senzory: RBV (Return Beam Vidicon) a MSS (Multispectral Scanner). Druhá 

generace, zahájená satelitem LANDSAT 4 v roce 1982, byla jiţ vybavena pokročilejším 

senzorem TM (Thematic Mapper). Tímto senzorem je vybavena i stále funkční druţice 

Lansat 5. Po nezdařeném startu druţice LANDSAT 6 v roce 1993 byl v dubnu roku 1999 

úspěšně uveden do provozu LANDSAT 7 se senzorem ETM+ (ARCDATA).  

Snímek z druţice LANDSAT 7 pokrývá území o rozloze 183 x 173 km a sestává z osmi 

spektrálních pásem, přičemţ 6 pásem má rozlišení 30m (3 z nich jsou pořízena v oblasti 

viditelného záření, 3 v oblasti blízkého a středního infračerveného záření), tepelné pásmo 

má rozlišení 60m a panchromatické pásmo má rozlišení 15m. Pásma o rozlišení 30m je 

moţno kombinovat s pásmem panchromatickým (černobílým) o rozlišení 15 m (metoda 

zostření dat panchromatickým snímkem, z angl. pansharpening). Výsledný obraz si 

zachovává vysoké barevné rozlišení, je však detailněji prokreslen, čímţ je významně 

zvýšena jeho čitelnost (interpretabilita). Prostorové rozlišení snímků ze senzorů TM a 

ETM+ odpovídá zhruba polohové přesnosti map středních měřítek (1:75 000 aţ 1:25 000) 

(NASA, 2006).  

Dnes je druţice (LANDSAT 7) funkční, ale omezeně. Na konci května 2003 došlo 
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k závadě mechanismu skenovacího zrcátka senzoru ETM+, která ovlivnila další činnost 

přístroje. Je moţno vyuţít pouze 1/7 dat z plné scény (185×175km) (podle informací 

poskytovatele dat GISAT s.r.o. - www.gisat.cz). Podle informací z NASA News (2009) by 

měla být příští generace LANDSAT druţic vypuštěna v roce 2012.  

V mezidobí nahrazují LANDSAT 7 ETM+ snímky data z druţic FORMOSAT-2 MS, IRS-

P6 LISS-III a IV, SPOT 5 HRG a HRS, EO-1 ALI, TERRA ASTER, SPOT 4 HRVIR, 

také LANDSAT 5 TM (obtíţe z prosince minulého roku byly odstraněny a testuje se 

správnost funkčnosti, viz NASA News či USGS Web). 

 

 

Obr. 22 LANDSAT ETM+ e-m intervaly snímání (USGS Web) 

Data vyuţita v této práci pokrývají území Moravskoslezského kraje. Z časového hlediska 

pokrývají období května, června a srpna z let 2000, 2001 a 2002 (viz Tab. 17). V tabulce 

je uvedeno orientačně (stanoveno odhadem) procento pokrytí sledované oblasti 

oblačností. Pro povodí Olše byl vzhledem k pokryvu oblačnosti na snímcích z května 

2000,  srpna 2000 a června 2002 vyuţit pouze snímek ze května 2002. 

Tab. 17 Přehled scén vyuţitých v rámci této práce 

Datum 
pořízení 

Frame/
Track  

Povodí Oblaěnost 
[%] 

Poznámka 

14.05. 2000 25/189 
Bělá 0 % 

Pořízen z databáze Image 2000 (zdroj CLC00), prostorové rozlišení 25m. 
Olše 5 % 

02.08. 2000 25/189 
Bělá 0 % 

Z archívu Institutu geoinformatiky (zdroj EURIMAGE), prostorové rozlišení 30m. 
Olše 10 % 

24.05. 2001 25/190 Bělá 0 % Pořízen z databáze Image 2000 (zdroj CLC00), prostorové rozlišení 25m. 

04.05. 2002 25/189 
Bělá 0 % 

Z archívu Institutu geoinformatiky (zdroj EURIMAGE), prostorové rozlišení 30m. 
Olše 0 % 

05.06.2 002 25/189 
Bělá 0 % 

Z archívu Institutu geoinformatiky (zdroj EURIMAGE), prostorové rozlišení 30m. 
Olše 15 % 

Snímky z května tvoří časovou řadu (pro Bělou) s jednoročním krokem (květen 2000, 

2001, 2002), kde lze vystopovat rozdíly v nástupu fenologické fáze vegetace (viz 

multispektrální kompozice a diplomová práce Hrdiny (2006)). Snímky z roku 2002 tvoří 

dvouprvkovou časovou řadu vývoje vegetace (květen, červen), dále viz Hrdina (2006). 

Oblast LANSAT ETM+ dat pokrývající povodí Bělá byla klasifikována v rámci této 

práce. Oblast LANSAT ETM+ dat pokrývající povodí Olše byla klasifikována v rámci 

diplomové práce Petra Lukeše „Vyhodnocení pokryvu a vyuţití krajiny pomocí dat 

DPZ“ (2006-2007). Výsledky jeho práci byly vyuţity v této práci, přesněji vektorová 
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vrstva představující pokryv krajiny (formát shapefile) k datu 4. května 2002. 

6 . 2  P O K R Y V  K R A J I N Y  –  CO RI NE  L C  D A T A B Á Z E  

Program CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) byl vytvořen v 

roce 1985 Evropskou komisí. Cílem byl sběr, koordinace a zajištění kvalitních informací 

o ţivotním prostředí a přírodních zdrojích, které jsou srovnatelné v rámci Evropského 

společenství. Program má několik částí: Land Cover (krajinný pokryv), Biotopes 

(biotopy) a Air (ovzduší). V roce 1991 se Evropská komise rozhodla díky programu Phare 

rozšířit program CORINE i na státy střední a východní Evropy (Cenia Web). 

Tehdejší Československo vstoupilo do projektu mezi prvními evropskými státy a od roku 

1991 rozběhla pilotní studie o vhodnosti nomenklatury a metodologie. V září 1993 začaly 

práce na vektorové databázi, které vyústily v roce 1996 ve 2 oddělené databáze pro 

kaţdou republiku, zpracované firmou Gisat (Cenia Web). První verze databáze nazvané 

CORINE LC 1990 (CLC90) byla vytvořena interpretací snímků druţic SPOT HRV a 

LANDSAT TM a MSS nasnímaných mezi roky 1986 – 1995 (Cenia Web). Podpůrná data 

(letecké snímky, topografické mapy, mapy vegetace, statistiky a znalost lokalit) byla 

vyuţita k zpřesnění interpretace (TechGuide, 1999). Parametry snímků pouţitých pro 

tvorbu CLC90 jsou uvedeny v Tab. 18 (cena v eurech na km
2
, časové rozlišení, měřítko, 

kartografická chyba). 

Tab. 18 Technické parametry snímků pouţitých pro tvorbu CLC90 (TechGuide, 1999) 

 
Měřítko všech produktů CORINE LC je nastaveno na 1:100 000. Minimální mapovací 

jednotka odpovídá 25 ha, která ideálně representuje čtverec 5x5 mm na mapě v měřítku 

1:100 000 (TechGuide, 1999). 

Po vytvoření Evropské agentury ţivotního prostřední (EEA) přešla odpovědnost za 

CORINE do jejích pravomocí. CLC představuje důleţitou databázi pro ucelené 

zhodnocení stavu ţivotního prostředí. Slouţí pro prostorové a místní analýzy na různých 

úrovních. Potřeba aktualizace byla vyjádřena na evropské i národní úrovni, a proto v roce 

1999 začala EEA spolupracovat s JRC (Joint Research Center) Evropské komise na 

aktualizaci databáze CLC - projekty IMAGE2000 a CLC2000 (I&CLC2000) (Cenia 

Web).  

Nomenklatura CORINE LC je přehledně zpracována v práci Bossard et al (2000), kde je 

kaţdá třída zastoupeného povrchu podrobně popsána. Nomenklatura je rozdělena do tří 

úrovní, kde v první obsahuje 5 tříd, druhá 15 a třetí 44. Obrázky (Obr. 23 a 24) 

reprezentují CLC00 data pro sledované území povodí Bělé a Olše (úroveň 3). 

Projekt IMAGE2000 představoval databázi satelitních snímků území Evropy z druţice 

LANDSAT s prostorovým rozlišením 25 m, která tvořila výchozí materiál pro aktualizaci 

databáze CLC a identifikování změn (změnovou databázi), jeţ nastaly během uplynulých 

let. Minimální jednotka pro inventarizaci je 25 ha, minimální šíře 100 m, stejně jako u 

CLC90. Identifikovaly se pouze plošné objekty (polygony). Jako změnová plocha byla 

identifikována pouze souvislá plocha o minimální velikosti 5 ha. Důleţitou součástí byla 

korekce databáze CLC90, neboť v ní bylo zjištěno mnoho chyb (Cenia Web).  

Nedávno zahájena tvorba databáze CORINE LC 2006 je řešena ve spolupráci 
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s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) v rámci programu GMES Fast Track Service 

Precursor (FTSP) Land Monitoring.  Tvorba je koordinována Národními referenčními 

centery EIONET. Mapa změn (2000-2006) bude zaloţena na porovnání druţicových 

snímků; podobně jako pro rok 2000 (CLC2000) je spolu s CLC2006 tvořena 

IMAGE2006, obsahující snímky z let 2006 (+/– 1 year), přesněji SPOT-4 a/nebo IRS 

(technické informace druţicových dat jsou uvedeny v Tab. 19). (TechGuide, 2007) 

Více informací o CORINE LC lze nalézt na Internetových stránkách EEA (European 

Environmental Agency) (EEA Web) a také na stránkách EIONET (European Environment 

Information and Observation Network) (EIONET Web). 

Tab. 19 Technické parametry snímků pro tvorbu CLC2006 v kontrastu s LANDSAT ETM+ daty 

(TechGuide, 2007) 

 
 

 
Obr. 23 Ukázka CORINE LC 2000 – 3. Úroveň a procentuální zastoupení daného povrchu ve 

sledované oblasti povodí Bělé (285 km
2
) 
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Obr. 24 Ukázka CORINE LC 2000 – 3. Úroveň a procentuální zastoupení daného povrchu ve 

sledované oblasti povodí Olše (1 175 km
2
) 

6 . 3  P O K R Y V  K R A J I N Y  –  H Y D R O  L C 

Vzhledem k tomu, ţe data HYDRO LC 0502 (0502 značí květen 2002) pro povodí Olše 

nebyla vytvořena v rámci této práce (jak jiţ bylo zmíněno, viz Lukeš, 2007), jsou stručně 

uvedena v této kapitole. 

Data byla klasifikovaná stejným způsobem jako data pro povodí Bělá. Jednalo se o 

řízenou klasifikaci pomocí klasifikátoru maximální pravděpodobnosti. Pro účely této 

práce byla vyuţita data LANDSAT ETM+ z května 2002 (Tab. 17). Bezoblačná scéna a 

85% přesnost při verifikaci klasifikace rozhodovala ve výběru dat. 

Na snímku byly detekovány povrchy odpovídající 3. úrovni HYDRO LC klasifikačnímu 

systému. Klasifikovaná data byla shlazena filtrem s velikosti filtrovacího okna 5x5 a 

uloţena ve vektorovém formátu Shapefile (ESRI).  
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Obr. 25 Ukázka dat HYDRO LC 0502 (sledované povodí Olše s procentuálním zastoupením 

jednotlivých povrchů) 

 

Data HYDRO LC 0800 pro Bělou byla zpracována v rámci této práce. Ukázka dat 

HYDRO LC 0800 je prezentována i zde na Obr. 25 a 26 s procentuálním zastoupením 

tříd. 
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Obr. 26 Ukázka dat HYDRO LC 0800 (sledované povodí Bělá s procentuálním zastoupením 

jednotlivých povrchů) 

6 . 4  P Ů D N Í  P O M Ě R Y  –  BPE J  A  P O L S K Á  D A T A  -  P Ů D N Í  D A T A B Á Z E  

Zákon č. 139/2002 Sb. §8 vyjadřuje, ţe základem pro ocenění zemědělského pozemku 

jsou bonitované půdně ekologické jednotky evidované v číselných a mapových 

podkladech. Bonitovaná půdně ekologická jednotka vyjadřuje pětimístným číselným 

kódem hlavní půdní a klimatické podmínky mající vliv na produkční schopnost 

zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen "BPEJ") je charakterizována 

klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a 

hloubkou půdy, jeţ specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného 

pozemku, přičemţ pětimístný číselný kód a jednotlivé číslice představují (Zákon č. 

139/2002 Sb. §8): 

 první číslice - klimatický region zahrnuje území s přibliţně shodnými 

klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin.  Význam kódu 

lze nalézt např. na internetových stránkách Zápodočeské Univerzity v Plzni (ZCU 

Web 1). 

 druhá a třetí číslice - hlavní půdní jednotka (HPJ) je účelovým seskupením 

půdních forem příbuzných vlastností, jeţ jsou určovány genetickým půdním 

typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm 

hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a 

zúrodňovacím opatřením. Charakterostiku kódu lze nalézt např. na internetových 

stránkách Zápodočeské Univerzity v Plzni (ZCU Web 2) nebo také v publikaci 

Hrádek et al (2004). 
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 čtvrtá číslice – kombinace sklonitosti a expozice ke světovým stranám vystihuje 

utváření povrchu zemědělského pozemku. Význam kódu lze nalézt např. na 

internetových stránkách Zápodočeské Univerzity v Plzni (ZCU Web 3). 

 pátá číslice - skeletovitost, jíţ se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k 

obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy. Význam kódu lze 

nalézt např. na internetových stránkách Zápodočeské Univerzity v Plzni (ZCU 

Web 4). 

Data byla vyuţita k odvození hydrologické skupině půd (HSP) pomocí kódu hlavní půdní 

jednotky (HPJ). Převodní číselník HPJ – HSP (Tab. 20) byl vytvořen na základě číselníku 

uváděného v literatuře (Hrádek et al, 2004). Vysvětlení kódu HPJ lze nálézt zde (ZCU 

Web 2) a v příloze 6. Popis HSP je uveden v Tab. 1 v kapitole 2. 

 

Tab. 20 Převodník HPJ - HSP 
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Obr. 27 Ukázka dat hydrologické skupiny půd – Bělá, procentuální zastoupení HSP v povodí (285 

km
2
)  
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Obr. 28 Ukázka dat hydrologické skupiny půd – Olše, procentuální zastoupení HSP v povodí (1 175 

km
2
) 

 

Polská data (databáze půd) byla poskytnuta polským Institutem půdologie a pěstitelství 

IUNG (Institut Uprawy Nowożenia i Gleboznawstwa w Puławach) (IUNG Web). 

Hydrologická skupina půd byla odvozena na základě převodníku, který byl vytvořen 

podle popisu typů půd (Tab. 21). Převodník byl konzultován s českou verzí popisu HPJ a 

HSP a také s RNDr. Janem Unuckou, Ph.D. z Institutu geologického inţenýrství (VŠB-

TUO). 
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Tab. 21 Převodník pro odvození hydrologické skupiny půd z databáze půd (polská data) 

 
 

Co se týká harmonizace dat české a polské strany, nebylo třeba rozsálhe zasahovat do 

grafické sloţky dat, jelikoţ byla data objednaná za pomocí polygonu přesně lemující 

polskou ěast povodí oddělenou českou hranicí. Bylo třeba jen data spojit, opravit malé 

grafické nepřesnosti na třech místech na hranici s ČR a upravit atributovou část (více 

v kapitole Příprava dat). Obr. 27 a 28 představuje ukázku spojených (harmonizovaných) 

dat HSP. 

6 . 5  D A T A  D Í L Č Í C H  P O V O D Í  ( S U B P O V O D Í )  

Subpovodí vyla vygenerována při schematizaci povodí. Obě povodí čítají 47 dílčích 

povodí (subpovodí). Stavba s-o modelu a schematizace povodí byla provedena v rámci tří 

projektů; grantový projekt „Vyuţití geoinformačních technologií pro zpřesňování sráţko-

odtokových vztahů“ (GA 205/06/1037), projekt v rámci programu Tandem MPO 

„Výzkum a vývoj modulového systému pro tvorbu aplikací vyuţitelných v oblasti 

integrovaného vodního hospodářství“ (FT-TA2/009)  a projektu moravskoslezského kraje 

FLOREON (MK 400 8011).  

Schematizovaná povodí jsou zobrazena na Obr. 29 (Bělá) a 30 (Olše). Název dílčích 

povodí je shodný z názvem v s-o modelu. Byla vytvořena na Institutu geologického 

inţenýrství (autorem je RNDr. Jan Unucka, Ph.D.) a poskytnuta pro účely této práce 

(spolu se s-o modelem v prostředí HEC-HMS). 
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Obr. 29 Schematizované povodí Olše (v legendě jsou uvedeny názvy dílčích povodí a jejich plocha 

v km
2
, odpovídá schematizaci v s-o modelu) 
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Obr. 30 Schematizované povodí Bělé (v legendě jsou uvedeny názvy dílčích povodí a jejich plocha 

v km
2
, odpovídá schematizaci v s-o modelu) 
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ŘEŠENÍ 

7 NÁ V RH  K LA S I F I KA Č NÍ H O  S CH ÉM AT U  HYDRO  LC 

Při návrhu klasifikačního schématu vyuţití a pokryvu krajiny s ohledem na s-o procesy je 

třeba zváţit 

 aplikovanou metodu pro s-o modelování,  

 druh vyuţití a pokryvu krajiny mající významný vliv na změny v s-o procesu,  

 charakter druţicových dat. 

Při  jeho (schématu) aplikaci v daném území je pak třeba ještě vzít v úvahu půdní poměry 

v území. 

Uváţením a propojením těchto informací dojdeme k faktu, ţe při sestavování seznamu 

tříd takovéhoto klasifikačního schématu budeme limitováni především vlastnostmi 

druţicových dat (prostorové a spektrální rozlišení) a naší schopností detekovat a 

klasifikovat potřebné informační třídy. Na druhou stranu je třeba podotknout, ze právě 

prostorové a spektrální rozlišení spolu s aktuálností DPZ dat jsou výhodou. 

Jako aplikovaná metoda pro s-o modelování byla vybrána metoda CN křivek, která patří k 

jednodušším a transparentním metodám pro schematizaci povodí a odvození odtokové 

ztráty. Tato metoda zohledňuje závislost retence povodí na hydrologických vlastnostech 

půd (infiltrace, aj.), počátečním stavu nasycenosti půdy, způsobu vyuţívání půdy, vlivu 

infiltrace vegetačním pokryvem (Hrádek et al, 2004).  

Zohledněny tedy byly typy povrchů, které pro v s-o procesu hrají důleţitou roli a byly 

vybrány na základě seznamu typů povrchů, které uvádí Hrádek et al, 2004 (Tab. 22) a 

manuál HEC-HMS aplikace (Tab. 23-24). 

Dalším aspektem, ke kterému bylo přihlédnuto, byla dynamika krajinných elementů 

(jejich změn), jejichţ dopady mají vliv na s-o proces. Nejčastěji vyskytující se změny 

uvádí Langhammer et al (2004) a tyto povrchy je třeba také zahrnout do klasifikačního 

schématu. Jedná se o tyto změny: 

 odlesnění krajiny (především odlesnění krajiny v pramenných oblastech, kde hraje 

intercepce vegetace významnou roli). Přitom je třeba si uvědomit, ţe s odlesněním 

souvisí i degradace půdního profilu a ta má na odtok jesště větší vliv neţ 

intercepce vegetace,  

 intenzivní zemědělství (např. přeměny krajinných objektů luk, pastvin, lesů na 

obhospodařovanou půdu. Významnou roli zde hrají rozsáhlé oblasti s pěstovanými 

monokulturami a ovlivnění hydraulických vlastností půdy její kultivací.), 

 urbanizace krajiny (především urbanizované oblasti díky zpevněnému povrchu 

oslabují retenční kapacitu území, kdy zcela převaţuje povrchový odtok), 

 industrializace území (industrializované plochy zejména mění přirozenou původní 

hydrografickou síť, převody a akumulace vody v rámci VH soustav, odběry, 

chemické a tepelné znečištění, ovlivnění ledových jevů). 
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Tab. 22 Kategorie povrchu podle Hrádka et al (2004) 
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Tab. 23 Klasifikace povrchu podle HEC-HMS manuálu – Urbanizované plochy a Kultivované 

zeměsělské půdy 
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Tab. 24 Klasifikace povrchu podle HEC-HMS manuálu – Jiné zemědělské plochy, Vyprahlé a 

polovyprahlé plochy 

 
 



 Řešení 

 

76 

Předpokládaným zdrojem informací o aktuálním stavu vyuţití a pokryvu krajiny jsou data 

DPZ. Jejich charakter při sestavování klasifikačního schématu hraje významnou roli 

především při jeho detailizaci (stanovení úrovní). Zde záleţí na podrobnosti informace, 

kterou chceme při extrakci z DPZ dat obdrţet a také na velikosti studované oblasti. Na 

základě měřítka či velikosti studované oblasti lze zdroje dat zařadit do těchto skupin: 

 data s velmi vysokým rozlišením 

 data s vysokým rozlišením 

 data s nízkým a středním rozlišením. 

V součesnosti jsou základním zdrojem dat o pokryvu krajiny snímky LANDSAT ETM+ 

(archívní data, v současnosti nefunkční), ASTER, SPOT a IRS. Druţicové snímky 

LANDSAT ETM+ se řadí mezi data s vysokým rozlišením. Prostorové rozlišení 

multispektrálních dat je 30 m (viditelné, blízké a střední infračervené pásma), 60 m 

(termální infračervené pásmo, pořizováno bylo ve dvou módech, dále v textu označováno 

jako 61, 62) a  v panchromatickém módu je 15 m. Spektrální rozlišení odpovídá 7 

spektrálním pásmům. Snadná dostupnost těchto dat hrála ve volbě DPZ dat pro tyto účely 

významnou roli.  

Data DPZ poskytují především informace o pokryvu krajiny, vyuţití krajiny pak bývá 

odvozeno od terénního průzkumu a vyuţitím dalších dílčích zdrojů. 

Strukturu navrţeného schématu HYDRO LC (Tab. 25), vytvořeného na základě všech 

výše uvedených aspektů, má 4 úrovně. První úroveň obsahuje 4 třídy – Urbanizovaná 

území, Zemědělské plochy, Lesní a polopřírodní oblasti, Vodní plochy a mokřady. Druhá 

úroveň zahrnuje 8 tříd, třetí úroveň má 17 tříd, čtvrtá úroveň obsahuje 39 tříd. 

Schéma nepostihuje sněhovou pokrývku, která nebyla uvaţována pro ůčely s-o modelu. 

Analýza zněhové pokrývky by přicházela v ůvahu při vyuţití sofistikovanějšího 

hydrologického modelu, který by zahrnoval také model tání sněhu. 

Klasifikační schéma HYDRO LC bylo navrţeno pro případové studie PO Bělá a Olše. 

Pro zobecnění by bylo nutné ověřit jeho aplikaci v jiných lokalitách. Ověření jeho 

provázanosti s s-o vlastnostmi v jiných geografických oblastech je závislé na dostupnosti 

dalších dat (půdní typy, druţicové snímky, s-o model). 

Doporučení pro vyuţití HYDRO LC schématu lze shrnout následovně: 

 úrovňový charakter schématu dovoluje vyuţití dat DPZ s ohledem na 

poţadovanou detailizaci studované oblasti 

 první úrovně lze vyuţít pro globální mapování, kde lze vyuţít druţicových dat s 

nízkým a středním rozlišením k detekci uvedených typů pokryvu 

 pokryv druhé úroveně lze detekovat v druţicových datech s vysokým rozlišením 

(např. LANDSAT, ASTER, IRS), stejný zdroj dat lze doporučit také pro třetí 

úroveň, ale u některých tříd (komunikace zpěvněné, nezpevněné a rozlišení 

řádkových plodin a pícnin) je třeba dalších podpůrných dat 

 pro detekci pokryvu čtvrté úroveně je třeba vyuţít druţicová data s velmi 

vysokým rozlišením nebo leteckých měřických snímků spolu s dalšími 

podpůrnými daty a pozemním šetřením 

 nomenklatura odpovídá středoevropské krajině; v jiných geografických oblastech 

lze doporučit vyuţití jen úrovně 1 a 2 

 nomenklatura postihuje krajinné prvky, které mají vliv na s-o proces v krajině; 

v kombinaci s hydrologickou skupinou půd poskytuje snadnou asociaci 

s hodnotou CN-křivky (pro kaţdou úroveň, viz Tab. 26 – ukázka 2. úrovně) 

 pokud lze půdní typ v oblasti zanedbat (jednotný půdní typ pro celé povodí), 
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poskytuje schéma HYDRO LC moţnost přímé klasifikace dat DPZ do hodnot CN 

křivek (Tab. 26) 

Tab. 25 Navrţené schéma HYDRO LC, v závorkách jsou uvedeny číselné kódy jednotlivých tříd 

schématu 

 

Tab. 26 Ukázka (na úrovni 2) moţnosti přímé klasifikace do CN hodnot v případě jednotného 

pudního typu pro sledované povodí 
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8 ZP R A CO V Á NÍ  D AT  DPZ 

8 . 1  R A D I O M E T R I C K É  K O R E K C E  

U systému LANDSAT 7 ETM+ se odstranění vlivu atmosféry provádí pomocí převodu 

hodnot digitálního obrazu na hodnoty spektrální záře na nosiči a poté převodem těchto 

hodnot na hodnoty odrazivosti pomocí série empirických vzorců uváděných 

poskytovatelem těchto dat (NASA, 2006). Postup výpočtu je uveden v teoretické části, 

kapitola Radiometrické korekce. Tabulka 27 poskytuje informace o hodnotách původních 

v obrazu a přepoštených na hodnoty odrazivosti. Obr. 31 pak na ukázce snímku ze srpna 

2000 demostruje aplikaci atmosférických korekcí. 

Tab. 27 Hodnoty odrazivosti (aplikace atmosférických korekcí) 

 
 

 

Obr. 31 Ukázka po (vlevo) aplikaci atmosférických korekcí a před (vpravo). Zaměřeno na oblast 

města Jeseník. 
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8 . 2  G E O M E T R I C K É  K O R E K C E  

Jelikoţ se zájmová oblast (Bělá) nachází v hornaté oblasti Jeseníků, bylo nutné při 

geometrických korekcích (další krok předzpracování) vyuţít metody ortorektifikace 

snímku. Pro toto byl vyuţit digitální model terénu (DMT) poskytnutý polskými partnery 

SRI-PAS projektu TRANSCAT. DMT byl vytvořen Polskou armádou, původně 25x25m 

převzorkovaný na 5x5m. ERDAS při tomto procesu nabízí geometrický model 

LANDSAT, kde byl zadán souřadnicový systém (WGS-84/NUTM33) a jako zdroj výšek 

zmíněný DMT. Jako referenční vrstva pro zdroj identických bodů byla vyuţita vrstva 

komunikací z datové sady DMÚ25. Celková střední polohová chyba (RMS) pro snímky 

se pohybuje v rozmezí jednoho pixelu, podrobně v tabulce níţe (Tab. 28). Chyba větší či 

rovnající se prostorovému rozlišení snímku je na okraji tolerance (červeně), chyba v 

mezích tolerance (modře), nejideálnější je chyba menší neţ polovina prostorového 

rozlišení snímku je na okraji tolerance (červeně), chyba v mezích tolerance (modře), 

nejideálnější je chyba menší neţ polovina prostorového rozlišení snímku.  

Je třeba poznamenat, ţe snímky vztupovaly do klasifikace bez ortorektifikace, které se 

změní původní naměřené hodnoty.  

Tab. 28 Střední polohová chyba vzniklá při geometrické transformaci snímků 

 

8 . 3  Z V Ý R A Z N Ě N Í  S N Í M K Ů  P R O  V I Z U Á L N Í  I N T E R P R E T A C I  

Zvýraznění obrazových záznamů usnadňuje vizuální interpretaci, umoţňuje redukci 

dimenzionality dat a tím také zvětšení koncentrace informace.  

8 . 3 . 1  B O D O V É  Z V Ý R A Z N Ě N Í  O B R A Z O V Ý C H  Z Á Z N A M Ů  

Radiometrické zvýraznění bylo aplikováno na panchromatickou část obrazových 

záznamů metodou roztaţení histogramu (zvýraznění kontrastu). Minimální a maximální 

hodnoty panchromatické části obrazových záznamů jsou zaznamenány v následující 

tabulce (Tab. 29).  

Tab. 29 Rozsah digitálních hodnot v panchromatickém obraze 

 

8 . 3 . 2  M U L T I S P E K T R Á L N Í  K O M P O Z I C E  

Multispektrání kompozice byly vytvářeny pro usnadnění interpretace a nalezení signatur 

(trénovacích ploch) pro klasifikaci obrazů (řízená klasifikace). Pro demostraci a srovnání 

rozdílných kompozic je na Obr. 32 – 35 vţdy uvedena oblast severně od Jeseníku po 
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Glucholazy (Polská Republika) a oblast Otmuchovských jezer (Polská Republika) 

leţících severně od pilotní oblasti Bělá. 

Kompozice v pravých barvách (Obr. 32) RGB ETM3, ETM2, ETM1 (pásmo červené, 

zelené, modré) ukazuje objekty v barvách tak, jak vidí lidské oko. V takovéto kompozici 

lze dobře identifikovat obsah sedimentů ve vodě. Tako kompozice nebyla při vytváření 

trénovacích ploch vyuţita. 

 

Obr. 32 Ukázka kompozice RGB ETM3, ETM2, ETM1 

Pomocí kompozice v nepravých barvách (Obr. 33) RGB ETM4, ETM5, ETM7 (pásmo 

blízké infračervené, střední infračervené, střední infračervené) lze detekovat druhy 

vegetace (odstíny oranţové), kde niţší hodnoty odrazivosti (tmavší oranţový aţ hnědý 

odstín) v blízké infračervené oblasti projevují jehličnaté lesy neţ listnaté lesy. Travnaté 

oblasti od zalesněných lze rozeznat v oblastech s vyšší odrazivostí (světlejší odstíny). 

Dále lze rozlišit urbanizované oblasti (modrá), zemědělské plochy (odlišení kultivace) a 

vodní objekty od okolí. Kompozice pomohla v detekci vodních objektů (třídy 521 a 

522), urbanizace (třídy 111 a 112), zemědělských ploch (třídy 211 a 212). Číselný kód 

třídy odpovídá třetí úrovní schématu HYDRO LC. 

 

Obr. 33 Ukázka kompozice RGB ETM4, ETM5, ETM7 

Další kompozice v nepravých barvách (Obr. 34) RGB ETM5, ETM4, ETM3 (pásmo 

střední infračervené, blízké infračervené, červené) umoţňuje detekovat druhy vegetace 

(odstíny zelené), urbanizované oblasti (fialová), zemědělské plochy, vodní objekty od 

okolí. Kompozice pomohla v detekci druhů lesního pokryvu (třídy 311, 312, 313, 321). 

Číselný kód třídy odpovídá třetí úrovní schématu HYDRO LC.  

 

Obr. 34 Ukázka kompozice RGB ETM5, ETM4, ETM3 
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Pro odlišení vegetace (odstíny červené) a urbanizace (namodralá barva), půdních 

poměrů, a vodní objekty od okolí byla vyuţita kompozice (Obr. 35) v nepravých 

barvách RGB ETM4, ETM3, ETM2 (pásmo blízké infračervené, červené, zelené). 

Kompozice byla vyuţita při detekci druhů pokryvu na zemědělských plochách (3 rozdílné 

projevy povrchu v obraze). Jelikoţ nebylo provedeno pozemní šetření (velký časový 

rozdíl) byly následně sloučeny do jedné třídy (kód třídy 22 v druhé úrovni HYDRO LC). 

 

Obr. 35 Ukázka kompozice RGB ETM4, ETM3, ETM2 

8 . 3 . 3  M U L T I T E M P O R Á L N Í  K O M P O Z I C E  

Snímky z května tvoří časovou řadu z let 2000, 2001, 2002 a vzhledem k tomuto 

jednoročnímu časovému odstupu byla vytvořena multitemporální kompozice, která 

naznačila výrazné změny v zemědělských oblastech a také umoţnila zjištění sněhové 

pokrývky na hřebenech Jeseníku v oblasti Pradědu. Blízká infračervená část dat (pásmo 

ETM4) z května 2000 byla vloţena do červené sloţky RGB kompozice, 2001 do zelené, 

2002 do modré. Šedé tóny naznačují oblasti beze změn, promícháním barev červené, 

zelené a modré lze identifikovat významější změny mezi jednotlivými lety. Například lze 

detekovat změny v roce 2002 v oblastech pastvin, travnatých ploch a listnatých a 

smíšených lesech (ţlutá barva na Obr. 36).  

Další multitemporální analýzy byly provedeny v rámci fakultního interního grantu v roce 

2007 (IGS548/2007 „Hodnocení změn pokryvu krajiny vyuţitím dat DPZ“). Jednalo se o 

vyhodnocení změn ve vegetaci, se zřetelem na časový posun nástupu fenologické fáze 

vegetace (multitemporální rozdíly LANDSAT ETM+ dat – pásmo 3, 4 a 5 a vyuţití 

vegetačních indexů). Hodnocena byla pouze oblast Bělé vzhledem bezoblačným scénám 

na snímcích (coţ nebyl případ u Olše). 

 

Obr. 36 Multitemporální kompozice RGB (květen 2000, 2001, 2002) s detailem A (změna v lesním 

pokryvu) a B (změny na zemědělských plochách) 
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Shrnutím výsledku grantu lze konstatovat, ze zemědělské oblasti byly nejvíce nestabilní, 

coţ bylo předpokládano z hlediska zemědělských pěstitelských sezón a střídání kultivací. 

Vegetační index NDVI připěl nejvíce (dalšími vyuţitými byly II a MSI). Fenologický 

nástup listnatého lesa se zdá být pozdější v roce 2002 neţ v ostatních letech (Obr. 37), coţ 

ale můţe být způsobeno pořízením dat o 10 a 20 dnů dříve neţ v roce 2000 a 2001. 

 

Obr. 37 NDVI 2000, 2001, 2002 RGB kompozice. Změny v pokryvu (podle HYDRO LC) Lesy a 

polopřírodní oblasti/Listnatý les. Oblast jihovýchodně od Jeseníku. 

Pro studium vývoje LULC pomocí vegetačních indexů lze doporučit snímky LANDSAT 

ETM+, ale s výhradou, ţe je třeba přistoupit k jejich georefernciování s obezřetností. 

Také je důleţité si dopředu zjistit klimatické a meteorologické podmínky v době snímání 

druţice (např. sněhová pokrývka můţe ovlivnit hodnoty v celém snímku). 

8 . 4  A N A L Ý Z A  H L A V N Í C H  K O M P O N E N T  

Podstatou této analýzy (PCA – Principal Component Analysis) byla redukce dat a 

nalezení podobnosti ve znacích (spektrální pásma) pro objekty (pixely).  Hlavní nástroje  

pouţívané v rámci této analýzy jsou rozptylogram, matice vlastních vektorů a indexový 

graf úpatí vlastních čísel.  

Pomocí rozptylogramu dvou hlavních komponent (Obr. 38) lze zjistit rozlišení objektů 

v PCA obraze. Dokonalé rozptýlení objektů v rovině obou hlavních komponent ukazuje 

na dokonalé rozlišené objektů. Lze nalézt shluky podobných objektů  a objekty odlehlé a 

odlišné od ostatních. Odlehlým objektem u rozptylogramu PC1 a PC2 pro 4.5.2002 je 

„zahnutý shluk tvořící linii ve čtvrtém kvadrantu rozptylogramu, na snímku z tohoto roku 

pak lze tyto objekty asociovat se sněhovou pokrývkou na hřebenech Jeseníku v okolí 

Pradědu. V závislosti na hydrologické modelování je mapování sněhové pokrývky 

významné v obdobích, kde se tající sníh významě podílí na zvýšení průtoků a celkové 

bilanci. Pro modely, které kombinují s model tání sněhu se s-o modelem, lze doporučit 

data DPZ (LANDSAT ETM+, ASTER, IRS) a analýzu PCA, kde je nezbytné správně  

vyseparovat rozsah sněhové pokrývky, monitorovat její mocnost a vodní obsah sněhu. 

Poslední dva uvedené faktory,  ale nelze monitorovat pomocí optických dat. Je třeba 

pouţít jiné zdroje např. radarová měření (viz Rees, 2006). 

Stejný rozptylogram (4.5.2002) se vyznačuje také shluky uskupenými paralelně 
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vyjadřující linearitu mezi dvěmi hlavními komponentami, jde o separabilitu lesních, 

zemědělských a urbanizovaných oblastí (Obr. 39). Nejlépe rozlišitelné povrchy určrné na 

základě rozptylogramu (PC1/PC2) jsou pro kaţdý snímek uvedeny v Tabulce 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 30 Detekované nejlépe rozlišitelné povrchy pomocí PCA – rozptylogram 

 

 

 

 

Obr. 39 Separabilita pokryvů krajiny na ukázce rozptylogramu (snímek 4.5.2002) 

 

Matice vlastních vektorů představuje hodnoty komponentních vah, které informují o 

vztahu mezi původními znaky (v DPZ spektrální pásma) a hlavními komponentami. Lze 

tak vyčíst jak jednotlivé znaky přispívají do dané komponenty. Některé znaky zobrazují 

kladnou váhu (jedná se o kladné koeficienty linearní kombinace) a některé zápornou 

váhu. Na Obr. 40 je uvedena ukázka matice vlastních vektorů pro snímek z května 2000, 

kde data ze sepektrálního pásma 4 (infrečervená oblast spektra) přispívají nejvíce 

z ostatních pásem (znaků) do první hlavní komponenty (PC1), pásmo 7 do PC2, pásmo 1 

 

Obr. 38 Rozptylový graf (rozptylogram) (1. a 2. hlavní komponenty, datum označuje druţicový záznam) 
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do PC3 atd. Na základě této analýzy a znalostí projevu pokryvu krajiny v jednotlivých 

pásmech lze předpokládat vysoké zastoupení vegetace (pásma 3, 4, 5, 7), urbanizace 

(pásmo 1, 2).  

 

 

Obr. 40 Matice hlavních vektorů, představující komponentní váhy. Červeně jsou znázorněny 

maximální záporné váhy a modře maximální kladné váhy. Příklad na snímku z května 2000. 

 

Tab. 31 Odhad zastoupení povrchů na základě největšího přispění pásem do jednotlivých komponent 

 
 

Indexový graf úpatí vlastních čísel slouţí k určení počtu hlavních komponent, které 

postačují v dalších analýzách. K dalším analýzám většinou vybíráme komponenty, které 

popisují 90-99% celkové proměnlivosti v datech (ukázka na datech ze srpna 2000, Obr. 

41). Pro data z května 2000 stačilo pouţít pro další analýzy (např. klasifikace) první  3 

hlavní komponenty, které dohromady tvoří 99,26% rozptylu hodnot. Pro data ze srpna 

2000 stačilo pouţít pro další analýzy první 4 hlavní komponenty, které dohromady tvoří 

99,53% rozptylu hodnot. Pro data z května 2001 stačilo pouţít pro další analýzy první 4 

hlavní komponenty, které dohromady tvoří 99,86% rozptylu hodnot. Pro data z května 

2002 stačilo pouţít pro další analýzy první 4 hlavní komponenty, které dohromady tvoří 

99,45% rozptylu hodnot. Pro data z června 2002 stačilo pouţít pro další analýzy první 4 

hlavní komponenty, které dohromady tvoří 99,48% rozptylu hodnot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výsledků PCA analýzy lze předvídat výbornou separabilitu povrchů pro zemědelské 

 

Obr. 41 Ukázka grafu úpatí vlastních čísel, procentuální hodnoty představují rozptyl hodnot 

v hlavních komponentách. 
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oblasti, lesní porosty, vodní objekty. Problematickou se jeví přítomnost vhkostních 

poměrů a sněhová pokrývka, která není zahrnuta v klasifikačnícm systému HYDRO LC. 

Sněhová pokrývka je přítomna v oblasti Pradědu. Řízená klasifikace je provedena jen 

v oblasti povodí Bělé, tím pádem je z klasifikace toto území částečně eliminované. 

8 . 5  K L A S I F I K A C E  

Kapitola obsahuje pouze popis řešení a výsledky klasifikace nad daty z pilotní oblasti 

Bělá. Oblast Olše byla zpracována v rámci diplomové práce Petra Lukeše (Lukeš, 2007) a 

její výstupy byly pouţity v této práci. Jedná se o data ze srpna 2000. Ostaní data 

vykazovala vysokou míru oblačnosti a nebyla pouţita. Data jsou popsána v kapitole Data. 

8 . 5 . 1  N E Ř Í Z E N Á  K L A S I F I K A C E  

Neřízená klasifikace spočívala v seznámení se s charakterem dat, jak dalece by byla 

neřízená klasifikace úspěšná a do jaké hloubky lze získat informace o povrchu při 

rozdílném parametrizování klasifikačního algoritmu. 

Dostupné materiály o neřízené klasifikaci (např. Lillesand et al, 2004, Jensen, 2005) 

popisují vhodnost vyuţití ISODATA algoritmu, který vhodně vyuţívá metody shlukování 

pro výpočet minimální spektrální vzdálenosti k zformovaným shlukům. Tento algoritmus 

poskytuje ERDAS verze 8.7 (Leica Geosystems GIS & Mapping LLC) pro neřízenou 

klasifikaci (vice v kapitole Neřízená klasifikace).   

Při vyuţití ISODATA algoritmu lze nastavit počet iterací (maximum je 24), počet 

poţadovaných tříd a práh konvergence (z angl. Convergence threshold), obyčejně se 

zadává 0,95, coţ znamená, ţe pokud 95% pixelů zůstává zařazeno v jednom shluku mezi 

dvěmi iteracemi, proces zařazování by měl být ukončen. Např. pro 5 tříd při 95% 

convergenci byly zapotřebí jen 4 iterace, pro 10 tříd 7 iterací. Následující tabulka (Tab. 

32) přehledně uvádí zatíţení (počet potřebných iterací) výpočtů pro jednotlivé snímky při 

nastavení neřízené klasifikace do 10ti tříd. PCA analýza ukázala dobrou separovatelnost 

povrchů  pro zemědelské oblasti, lesní porosty, vodní objekty. V rámci neřízené 

klasifikace byl proveden test pro seznámení se s obtíţností detekce především těchto tříd 

na snímcích.  

Tab. 32 Přehled náročnosti algoritmu ISODATA pro neřízenou klasifikaci 

 
Dalším testem bylo zjištění hloubky informace při zachování adekvátní diverzity tříd v 

datech. Na snímku ze srpna 2000 byl proveden test pro klasifikaci postupně do 5ti, 6ti, 

8mi, 10ti, 12ti, 14ti, 17ti, 20ti a 23 tříd. Pomocí indexů krajinné metriky byla shodnocena 

závislost nastavení počtu tříd na  moţnosti extrakce informace, která poskytuje informaci 

o povrchu vzhledem k navrţenému schématu a moţnosti snímku podat vyváţenou 

heterogenní informaci. Tabulka (Tab. 33) podává informaci o krajinné metrice v závislosti 

na nastaveném počtu tříd, grafické (Obr. 42 a 43) znázornění, pak přesvědčivě udává 

lineární trend stoupající detailnosti (diverzity, vysoký počet samostatných pixelů) 

v datech při zvyšování počtu tříd. 
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Tab. 33 Informační hodnota při různém nastavení tříd 

 
 

 

Obr. 42 

 

 

Obr. 43 

Vzhledem k tomu, ţe navrţené čtyřúroňové schéma má v nejvyším rozlišení (4. úroveň) 

zastoupených 39 tříd, bylo zřejmé uţ při nastavení 23 tříd, ţe data nebou dostatečná 

k rozlišení počtu potřebných tříd, protoţe ve výsledku není moţné nalézt dostatečné 

homogenní oblasti (spousta osamocených pixelů). Bylo jasné, ţe data potřebují 
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generalizaci do méně tříd. Stejnéný zavěr se projevil i u nastavení 17 tříd (3. úrověň 

navrţeného schématu).  

Druhá úroveň navrţeného klasifikačního schématu skýtá 8 tříd. Následující obázky (Obr. 

44) ukazují detailizaci informace pro 5, 6 a 8 tříd s konfrontací s originálním obrazem 

v barevné kompozici vyzdvihující informaci pro rozlišení vegetačního krytu (střední 

infračervené, blízské infračervené a červené intervaly spektra). 

 

 

Obr. 44 Neřízená klasifikace – vizuální ukázka diverzity extrahované informace při různém 

nastavení tříd 

Při těchto testech nad vstupními daty s „originálními“ spektrálními informacemi zahrnuté 

do 6 (8) pásem (šest pásem pro data ze srpna 2000, května 2002 a června 2002, VNIR, 

MIR; 8 pásem pro květen 2000 a květen 2001, VNIR, MIR, TIR – pásma označené jako 

61 a 62) byla klasifikace neúspěšná vzhledem k faktu, ţe algoritmus nepřesně zařadil část 

vegetace a vodní objekty do jedné třídy (viz Obr. 45, modrá barva). Je třeba poznamenat, 

ţe zde předpoklad PCA analýzy pro dobrou separabilitu vodních objektů ne zcela 

přesvědčivě potvrdil výsledky neřízené klasifikace. V rozptylogramech je ovšem znatelná 

blízkost shluků vodních objektů a vegetace. 

 

Obr. 45 Ukázka neřázené klasifikace (LANDSAT ETM+ 14.5.2000), jednotlivým povrchům byl 

přidělen číselný kód. V levém horním rohu byla správně zařazena Otmuchowská jezera do třídy 1. 

Problémem je, ţe do stejné třídy (modrá barva) byly zařazeny také plochy níţe, které ve skutečnosti 

vodními plochami nejsou.  
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Pro zjištění moţností neřízené klasifikace s řešením problematiky nesprávného zařazení 

byl navrţen postup s vyuţitím masek pro hlubší klasifikaci: 

 [krok 1] pomocí analýzy hlavních komponent (PCA) získat data nekorelovaná, 

nezávislá (redukce do 4 pásem obsahující první 4 hlavní komponenty, přičemţ 

první nese nejvíce informací),  

 [krok 2] takto upravená data pouţít jako vstup pro neřízenou klasifikaci do 10 tříd 

(hodnota zváţena na základě předchozích testu s krajinou metrikou),  

 [krok 3] výsledky reklasifikovat do 4 tříd (první úroveň navrţeného schématu) a 

to – Urbanizované plochy [č. kód 1], Zemědělské plochy [č. kód 2], Lesy a 

polopřírodní oblasti [č. kód 3], Vodní plochy a mokřady [č. kód 5],  

 [krok 4] pouţít tyto jednotlivé třídy jako masky pro podrobnější neřízenou 

klasifikaci. 

Tento postup byl vyzkoušen na snímku z 15. Května 2000 (viz Obr. 46-49), pod 

jednotliváma maskama bylo detekováno: 

 4 podtřídy pro Urbanizované plochy [č. kód 1] 

 6 podtříd pro Zemědělské plochy [č. kód 2] 

 6 podtříd pro Lesy a polopřírodní oblasti [č. kód 3] 

 3 podtřídy pro Vodní plochy a mokřady [č. kód 5] 

 

Obr. 46 Výsledek klasifikace pod maskou 

urbanizovaných ploch 

 

Obr. 47 Výsledek klasifikace pod maskou 

zemědělských oblastí 

 

Obr. 48 Výsledek klasifikace pod maskou 

lesů a polopřírodních oblastí 

 

Obr. 49 Výsledek klasifikace pod maskou 

vodních oblastí a mokřadu 
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Na zálkadě výsledků navrţeného postupu pro vyuţití neřízené klasifikace lze konstatovat 

následující: 

 Krajinnou metriku lze vyuţít jako statistického vyhodnocení diversity 

(homogenity) ve zpracovávaných datech (vice informací v pracích McGarigal et 

al, 2002 a (Fragstats Web)) 

 Vyuţití dat s originální spektrální charakteristikou můţe přinést problematiku 

nesprávného zařazení zvláště v horských oblastech (aspect stínu v členitém 

terénu), take zvýšená humidita prostředí 

 PCA analýza redukuje dimenzionalitu dat a odstraňuje korelaci v datech pro lepší 

rozlišení informace, je uţitečné ji pouţít zejména při neznalosti historických 

klimatických podmínek, které mohou ovlivnit informaci ve snímku, při porovnání 

výsledku se vstupními daty s redukovanou dimenzionalitou a bez 

 Pouţití masek odstranilo problém nesprávného zařazení. Výsledky podtříd však 

lze interpretovat  jen s vyuţitím informací o vyuţití území, která ne vţdy je 

dostupná. Dále není plně věrohodná, leč je závislá na vytvořených maskách, které 

nesou určitou míru nepřesnosti. 

 Pro vhodné zpracování dat a seznámení se s oblastí a charakterem dat je něřízená 

klasifikace nedílnou součástí samotné klasifikace.  

 Pokud nalezneme shluky (PCA) pro vodní objekty a vegetaci (v tomto případě se 

jednalo především o jehličnaté lesy) velmi blízko sebe, lze očekávat 

problematickou separaci těchto tříd při neřízené klasifikaci.  

Pro účel této práce byly snímky klasifikovány pomocí řízené klasifikace, jejiţ výsledky 

jsou prezentovány v následující kapitole. 

8 . 5 . 2  Ř Í Z E N Á  K L A S I F I K A C E  

Řízená klasifikace 

Klasifikátor maximální pravděpodobnosti byl vybrán na základě studia materálu např. 

Jensen (2005), Kolář et al (1997),  Lillesand et al (2004).  Klasifikátor podává dobré 

výsledky při pouţití kvalitních trénovacích ploch a hodnotí rozptyl hodnot, korelaci a 

kovarianci kaţdé třídy. Více o klasifikátoru pojednává kapitola 3.  

ERDAS verze 8.7 (Leica Geosystems GIS & Mapping LLC) vyuţívá pro řízenou 

klasifikaci editor trénovacích ploch a několik algoritmů zaloţených na neparametrickém a 

parametrickém rozhodování. Poskytuje také klasifikátor maximální pravděpodobnosti. 

Trénovací plochy byly vybírány s maximální obezřetností. Byl brán zřetel na normální 

rozdělení shluků pixelů trénovacích ploch. Při vybírání trénovacích ploch (13 tříd, 

stanoveno s příhlédnutím k vizuální interpretaci a výsledkům neřízené klasifikace) bylo 

vyuţito referenčních dat DMÚ25 (Digitální Model Území 1:25 000) a ortofot 

poskytovaných mapovým serverem Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHÚL) (Obr. 

50). Byly take vyuţity multispektrální klasifikace (popsáne na začátku této kapitoly). 

Oblast klasifikace byla ohraničena jen na pilotní území (Obr. 2 a 19). Do klasifikace 

vstupovala data předzpracována (tj. po atmosférických a geometrických korekcích – bez 

ortorektifikace, ta byla provedena zvlašť). 
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Obr. 50 Pouţití podpůrných dat k identifikaci krajinných prvků - na příkladu lesního pokryvu 

Výsledky klasifikace byly filtrovány pomocí filtru s velikosti okna 5x5 a převedeny na 

vektorový formát ‚shapefile‘ (viz Obr. 52 – 56). 

Verifikace úspěšnosti klasifikace byla provedena nestardantním způsobem vzhledem  k 

rozdílnosti datování snímku (historická data) a aktuálnímu datu zpracování. Bylo vybráno 

13 referenčních bodů, představujících jednotlivé třídy detekovatelné na snímcích (mělké 

vody nebyly detekované na snímcích z května 2000 a 2001), jejichţ pozice a LC 

informace byla nalezena pomocí aplikace Google Earth (Obr. 51 a Tab. 34). Byla 

provedena nad surovými klasifikovanými daty (bez postklasifikační filtrace) při 

prostorovém rozlišení ratru 25 m (30 m).  
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Obr. 51 Rozmístění referenčních bodů v oblasti 

Tab. 34 Referenční body pro ověření úspěšnosti klasifikace 

 

Tab. 35 Informace v klasifikovaném obraze v pozicích referenčních bodů 
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V následující tabulce (Tab. 36) je procentuálně vyjádřena úspěšnost klasifikace na 

základě shody/neshody s referenční hodnotou dané třídy v odpovídajícím bodě. Hodnota 

úspěšnosti je orientační vzhledem k rozdílnosti aktuálnosti referenční informace a 

informace na snímcích. Nejmenší úspěšnost vykazuje snímek z června 2002 (61,54 %), 

snímky z května 2000, 2001, 2002 jsou o cca 15 % úspěšnější. Je třeba přihlédnout k 

faktu, ţe třída 521 na snímcích z května 2000 a 2001 nebyla detekována. Nejlépe dopadl 

snímek ze srpna 2000 (84,6%). Tento snímek bude take vyuţit v následujících analýzach 

pro vztah různých zdrojů dat LULC ve s-o modelu. 

Tab. 36 Úspěšnost klasifikace pro jednotlivé snímky 

 
Následující obrázky (Obr. 52 – 56) poskytují přehled klasifikovaných snímků. Tabulka 

refenrenčních bodů take přehledně uvádí klasifikační třídy detekované ve snímcích. U 

zemědělských ploch – řádkové plodiny a pícniny nebylo moţné přesně stanovit třetí 

úrověň schématu, proto byly sloučeny do jedné s názvem druhé úrovně (řádkové plodiny 

a pícniny) a integrovány s ostatními třídami třetí urovně, které odpovídají detekovaným 

typům povrchů (Tab.36, 37). U jednotlivých tříd je indikována multispektrální 

kompozice, kterou lze doporučit pro nalezení vhodných trénovacích ploch. 

Tab. 37 Detekované klasifikační třídy ve snímcích a odpovídající vyuţití multispektrální kompozice 
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Obr. 52 Výsledek klasifikace snímku ze 14. května 2000 

 

Obr. 53 Výsledek klasifikace snímku z 24. května 2001 
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Obr. 54 Výsledek klasifikace snímku ze 4. května 2002 

 

 

Obr. 55 Výsledek klasifikace snímku z 5. června 2002 
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Obr. 56 Výsledek klasifikace snímku z 2. srpna 2000 
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9 M ETO DI K A P O RO V N Á NÍ  V Y U ŢI TÍ  DV O U  RO ZD Í L NÝ CH  

ZD R O J Ů L C D AT  V  S -O  M O D E LU  

K zmapování rozlišností ve výsledcích s-o modelu při vyuţití dvou rodílných zdrojů dat 

LC (skrze SCS CN metody) bylo přistoupeno dvěma způsoby: 

 porovnáním změny CN hodnoty pro dílčí povodí 

 a porovnáním hydrografu s-o epizody (jedna epizoda pro kaţdou sledovanou 

oblast) 

Dva rozdílné zdroje LC dat byly zahrnuty ve dvou sestavách vstupních dat pro asociaci 

čísla CN s LC-HSP (Land Cover - Hydrologická Skupina půd). První sestava (originální) 

zahrnovala CORINE LC 2000 a byla převzata z originálního nastavení modelu, ze 

kterého  byly extrahovány hodnoty CN pro jednotlivá dílčí povodí.  Pro druhou sestavu 

(alternativní) bylo vyuţito dat HYDRO LC (výstup klasifikace LANDSAT ETM+ dat) 

jako dat pokryvu krajiny (LC).  HSP byla odvozena z dat BPEJ (česká strana povodí) a 

polské databáze půd (Poslká strana povodí). Vyuţitím AcrGIS aplikací Toolbox a Model 

Builder byl vytvořen nástroj ‚Cngener‘, který řeší asociaci LC-HSP s hodnotami CN a 

výpočet CN hodnot pro jednotlivá dílčí povodí.  

Kaţdá sledovaná oblast (Bělá a Olše) zahrnovala sadu CN hodnot (originální a 

alternativní) pro jednotlivá dílčí povodí a jejich aplikace v s-o modelu byla uskutečněna 

na dvou s-o epizodách pro kaţdou oblast. 

Hodnoty CN se stanovují váţeným průměrem CN hodnot asociovaných s kombinací typu 

povrchu a hydrologické skupiny půd (HSP) pro jednotlivá dílčí povodí. Váhou pro 

výpočet průměru jsou plochy příslušných kategorií LC zastoupené v dílčím povodí. 

Metoda odtokavých křivek SCS CN řeší transparentně vztah LC a čísla CN skrze 

hydrologickou skupinu půd. Modely, vyuţité v této práci byly vyvinuty v programovém 

prostředí HEC – HMS v.3. Základní parametry modelu jsou uvedeny v následujících 

tabulkách (Tab. 38 a 39). Práce si nekladla za cíl sestavení těchto modelů, modely byly 

vytvořeny v rámci projektu řešeného ve spolupráci s Institutem geologického inţenýrství 

– GAČR „Vyuţití geoinformačních technologií pro zpřesňování sráţko-odtokových 

vztahů“ (GA 205/06/1037), jak je uvedeno v úvodu práce. 

Tab. 38 Nastavení s-o modelu Bělé 
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Tab. 39 Nastavení s-o modelu Olše 

 
Byl navrţen postup, který je popsán v následujících kapitolách: 

příprava dat pro asociaci CN hodnoty s kombinací LC-HSP 

určení CN hodnot pro jednotlivá dílčí povodí 

simulace modelů s alternativním zdrojem LC (HYDRO LC) 

porovnání výsledků CN hodnot a hydrogramů 

Dále byly uvaţovány tyto předpoklady: 

klasifikační úrověň HYDRO LC dat a klasifikační úroveň CORINE LC je podobná na 

úrovni 3; neshodují se klasifikační třídy. 

při určení CN hodnoty pro alternativní zdroj LC (HYDRO LC) jsou brány v potaz jen 

dobré hydrologické podmínky (Tab. 40) 

Hydrologické podmínky indikují účinnost typu povrchu a jeho typ vyuţití na infiltraci a 

odtok. Obecně je odhadován z hustoty vegetačního krytu a posklizňových zbytků 

rostlinstva (na zkušebních/vzorových plochách). Dobré hydrologické podmínky indikují 

nízký potenciál odtoku pro tyto HSP, typ pokryvu a jeho vyuţití. Podmínky ovlivňují 

následující faktory: 

 Hustota vegetačního krytu 

 Mnoţství ročně se opakujícího pokryvu 

 Mnoţství střídáného zatravněného území a úzkořádkových luštěnin  

 Procento posklizňových zbytků (dobré ≥20%) 

 Stupeň drsnosti povrchu 

Alternativní sada dat HYDRO LC obsahuje HYDRO LC 0800 pro Bělou a HYDRO LC 

0502 pro Olši. Alternativní data byla vybrána na základě několika hledisek, podle kterých 

byla data vyhodnocena jako nejvhodnější: 

nejlepší výsledek klasifikace (podle výsledků verifikace klasifikace) 

pro Bělou to byl snímek ze srpna 2000 

pro Olši to byl snímek z května 2002 (viz Lukeš, 2007) 

referenční datum CORINE LC dat je rok 2000 

u Bělé tomuto nejlépe odpovídá snímek ze srpna 2000 a května 2000, ale spřihlédnutím 

k výsledku klasifikace snímku z května (75%) je vhodnější pouţít srpen 2000 

u Olše by byl vhodným snímkem, vzhledem k výše uvedenému srpen 2000 nebo květen 

2000, ale vzhledem k oblačnosti (5% květen, 10% srpen) byl vybrán jediný snímek 

bezoblačné scény z května 2002 
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Tab. 40 Dobré a špatné hydrologické podmínky odpovídajících povrchů 

Úrověň 1 Úrověň 2 Dobré podmínky Špatné podmínky 

Urbanizovaná 
území [1] 

Zástavba a městská 
prostranství [11] 

travný porost < 50% travný porost > 75% 

Zemědělské 
plochy [2] 

Holá půda, pastviny, 
louky, sady [21] 

Faktory podporují 
průměrnou až lepší než 
průměrnou infiltraci a 

inklinují k snížení odtoku 

Faktory oslabují infiltraci 
a inklinují k zvýšení 

odtoku 

 >75% pokryvu a jen mírně 
spaseného 

<50% pokryv či spasený 
bez mrvy 

Řádkové plodiny a 
pícniny [22] 

Faktory podporují 
průměrnou až lepší než 
průměrnou infiltraci a 

inklinují k snížení odtoku 

Faktory oslabují infiltraci 
a inklinují k zvýšení 

odtoku 

Lesy a 
polopřírodní 

oblasti [3] 

Lesy [31] 
Lesy jsou chráněné před 
spasením, půdu pokrývá 
hrabanka a nízký porost 

Lesní hrabanka a nízký 
porost je poškozený 

Křoviny *32+ >70% pokryvu <30% pokryvu 

9 . 1  P Ř Í P R A V A  D A T  P R O  A S O C I A C I  C N  H O D N O T Y  S  K O M B I N A C Í  L C -

HS P 

Data HYDRO LC 0800 a HYDRO LC 0502 byla klasifikována podle urovně 3 a 

upravena tak, aby příslušnému povrchu (třídě) ve vrstvě odpovídal jeden geoprvek 

(nástroj DISSOLVE, ArcGIS 9.2), viz Obr. 25 a 26 v kapitole 6. 

V rámci návrhu nomenklatury HYDRO LC byly vytvořeny číselníky (viz přílohy 1 - 4) 

pro asociaci kombinace LC-HSP s CN hodnotou.  

V rámci přípravy dat došlo také na harmonizaci HSP dat (polská a česká část), kde bylo 

třeba data spojit (Funkce MERGE, ArcGIS 9.2), na třech místech lehce upravit 

geometrickou část dat (Obr. 57) a ošetřit atributovou část polských dat na základě 

dodaných vysvětlivek o půdních typech (Tab. 21 v kapitole 6). Poté byla data opět 

upravena tak, aby příslušnému typu HSP ve vrstvě odpovídal jeden geoprvek (nástroj 

DISSOLVE, ArcGIS 9.2). 

 

Obr. 57 Ukázka nesrovnalostí v geometrické části dat 
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9 . 2  U R Č E N Í  C N  H O D N O T  P R O  J E D N O T L I V Á  D Í L Č Í  P O V O D Í  

K asociaci CN hodnoty s kombinací LC-HSP byl vytvořen nástroj (posloupnost GIS 

funkcí, viz Obr. 58) v programovém vybavení ArcGIS 9.2 (ESRI) za pomocí extenze 

ModelBuilder. Tento nástroj (s názvem‚ Cngener‘) je moţno vyuţít pomocí aplikace 

ToolBox (ArcGIS, ESRI).  

Vstupem jsou data LC, hydrologická skupina půd, číselník kombinující LC-HSP 

s přiřazenou hodnotou CN křivky a vrstva subpovodí (Tab. 41). 

Tab. 41 Zdroje vstupních dat do modelu pro acosiaci CN-LC-HSP 

Vstup (název v modelu) Data (Zdroj) 

HSP Hydrologická skupina půd (BPEJ+PL půdy) 

ETM LC  HYDRO LC 0502 (Olše)  

HYDRO LC 0800 (Bělá) 

Lookup table  LC-CN-HSP číselník – úroveň 3 

SUBWSH Subpovodí (z s-o modelu) 

 

 

Obr. 58 Schéma modelu navrţeného pro asociaci CN-LC-HSP, představuje nástroj aplikace ToolBox 

(ArcGIS, ESRI) ‚Cngener‘.  

Nástroj ‘Cngener’ pro asociaci CN-LC-HSP (Obr. 58) představuje sérii GIS funkcí. Jedná 

se především o funkce UNION, DISSOLVE a práci s atributovou částí dat. Funkce 

UNION byla vyuţita pro kombinaci geoprvků vrstev HYDRO LC a HSP, pro kombinaci 

subpovodí a CN hodnot příslušného typu pokryvu povrchu. Funkce DISSOLVE slouţila k 

spojení geoprvků se stejnou hodnotou v jedné vrstvě podle příslušného atributu. Práce s 

atributovou částí dat představovala spojení s číselníkem CN-LC-HSP, tvorbu nových 

atributů, pro výpočty (plochy kombinovaných vrstev, průměrná hodnota CN pro 

jednotlivá subpovodí).  

Stručný postup představuje následující: 

1. kombinace vrstev LC a HSP 

2. sloučení kódů LC a HSP do jednoho atributu, který představuje klíč pro spojení 

s číselníkem CN-LC-HSP 

3. spojení s číselníkem CN-LC-HSP 

4. vytvoření jednotných tříd (geoprvků) v datech pomocí funkce DISSOLVE (spojení 

geoprvků se stejnou kategorií) 
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5. kombinace výsledku z bodu 4 s geodaty subpovodí 

6. výpočet váţeného průměru hodnoty CN pro jednotlivá subpovodí:  

([CN] * [plocha odpovídajícího typu povrchu v subpovodí]) / [plocha celého 

subpovodí] 
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10 VÝ S LE DK Y  A H O DN O C E NÍ   

Před samotným hodnocením výsledků je třeba připomenout aspekty plynoucí z vyuţitých 

zdrojů dat LC, vlivu LC a půd na hydrologický proces v krajině a asociaci mezi CN – LC 

– HSP. 

Zdrojem CORINE LC (originální sestava) byly druţicové snímky SPOT a LANDSAT. 

Zdrojem HYDRO LC LANDSAT ETM+ (shrnutí aspektu udává Tab. 42). Vlivem LC a 

půd na s-o proces v krajině se zabýva spousta autorů, z jejich hodnocení vyplývá zásadní 

vliv na tento proces (Tab. 43). 

 

Tab. 42 Aspekty rozdílů CORINE LC a HYDRO LC dat 

 
 

Tab. 43 Vliv LC a půd na s-o proces 

 

 

CN hodnoty vyjadřují podíly povrchového a hypodermického odtoku, jsou tedy 
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ukazatelem pravděpodobnosti typu odtoku. (Janeček et al, 2002) 

Čím větší hodnota CN, tím je pravděpodobnější, ţe dojde k povrchovému odtoku. 

V rámci porovnání CN hodot odvozených z CORINE LC (originální sestava) a HYDRO 

LC (alternativní sestava), lze konstatovat: 

CN = [CN(originální) – CN(alternativní)] 

 záporná změna (CN(originální) < CN(alternativní), zvětšení hodnoty CN) vede 

k větší pravděpodobnosti, ţe dojde k povrchovému odtoku, neţ tomu bylo 

u originální sestavy, analogicky lze odvodit změnu LC, která představuje 

změnu na povrch, který neplní funkci k pozdrţení odtoku, mohlo tedy dojít 

např. k odlesnění 

 kladná změna (CN(originální) > CN(alternativní), zmenšení hodnoty CN) 

odpovídá zpomalení odtoku (např. zalesnění) 

S přihlédnutím k základním změnám ve vyuţití krajiny, které ovlivňují s-o proces (viz 

kapitola 4) a za předpokladu záporných změn, tedy zvětšení CN hodnoty, tedy větší 

pravděpodobnosti povrchového odtoku muţeme analogicky odhadnout změnu v LC jako 

je odlesnění krajiny, kde s odlesněním souvisí i degradace půdního profilu a ta má na 

odtok větší vliv neţ intercepce vegetace, změna kultivace na zemědělských plochách, 

urbanizace krajiny, industrializace území. K takovéto změně dojde v určiré části povodí 

(váţený průměr CN), je tedy pravděpodobné, ţe to bude změna plošně významná. 

V případech plánovaných změn LC, by bylo moţné zkrz CN hodnoty odhadnout následky 

takovéhoto počinu. 

Vyhodnocení výsledků z modelování je schématicky prezentováno na Obr. 59. Jednotlivé 

kroky jsou okomentovány níţe. 

 

Obr. 59 Schéma znázorňující vyhodnocení výsledků modelování 

Vyhodnocení výsledků proběhlo na základě dvou sledovaných charakteristik, změna CN 

hodnot pro jednotlivá subpovodí a rozdílů v odtoku (dílčí odtok a odtok z povodí). 

Dále jsou popsány jednotlivé části schématu (1 - 6). 

[1] Rozdíl CN hodnot alternativní sestavy od originální byl určen pro jednotlivá 

subpovodí; CNoriginální – CNalternativní = ∆CN. Následně byla identifikována subpovodí 

s výraznou změnou CN hodnoty vhledem k ostatním.  

[2]Byl určen rozdíl odtoku v dílčích povodích.   

[3] V době kulminace povodí byl odečten alternativní dílčí odtok od originálního. 

Qoriginální – Qalternativní = ∆Q 

[4] Odtok z povodí byl porovnán s originálním a alternativní pomocí hydrogramu a byl 

také určen jeho rozdíl v průběhu epizody. Qpozorovaný – Qoriginální = ∆Q.  
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Qpozorovaný – Qalternativní = ∆Q. 

[5] Dílčí odtok pro subpovodí identifikovaná v bodě [1] byl vizualizován pomocí 

hydrogramu a byla zjištěna doba největšího odtoku a odtok pro originální sestavu a  

alternativní sestavu. 

[6] Znázorňuje vazbu [2] a [3], [2] a [4]. 

Vyhodnocení bylo provedeno vţdy na jedné s-o epizodě pro povodí. 

1 0 .1  P O R O V N Á N Í  C N  H O D N O T  A  O D T O K U  P R O  S L E D O V A N O U  O B L A S T  

B Ě L Á  

Obrázek 61 zahrnuje vstupní data LC, HSP a CN hodnoty vypočítané pro jednotlivá 

subpovodí. Subpovodí s převahou vegetačního pokryvu odráţejí nízkou CN hodnotu, 

subpovodí s vyšší CN hodnotou zaujímají území s urbanizovanými a zemědělskými 

plochami v kombinaci s hydrologickou skupinou půd s nízkou rychlostí infiltrace. 

V případě Bělé, byla zaznamenána jedna výrazná změna CN hodnoty (obr. 62 a 63) na 

subpovodí R20W20 (0.16 km
2
), kde hodnota změny je 26.44. Ostatní změny jsou menší 

neţ 17. Záporné změny CN hodnot se neprojevily. 

Identifikované subpovodí R20W20 má minimální rozlohu a na dílčí odtok má tato změna 

CN vliv ve dnech 13. – 14.VIII.2002 (obr. 60), kde alternativní sestava (HYDRO LC) se 

projevila podhodnocením odtoku originální sestavy (CORINE LC), nejde ovšem o 

výrazný odtok, hodnoty nepřesahují 0.10 m
3
/s. 

 

 

Obr. 60 Hydrogram pro subpovodí R20W20 za období 13.VIII.2002 08:00 – 17.VIII.2002 14:00 

(originální a alternativní nastavení) 
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Obr. 61Vstupní data LC, HSP a CN hodnoty vypočítané pro jednotlivá subpovodí 
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Obr. 62 Změna CN hodnot pro jednotlivá subpovodí 

 

 

 

Obr. 63 Změna CN hodnot pro jednotlivá subpovodí (seřazeno podle velikosti změny) 
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Obr. 64 Dílčí odtok pro jednotlivá subpovodí odečtený v období nejvýraznějšího pozorovaního 

odtoku (Peak 1-3, epizoda Srpen 2002) 

Nejvýraznější pozorovaný odtok na profilu v Mikulovicích je datován k 13.VIII.2002 

ve 14:00 (peak 1), 14.VIII.2002 v 05:00 (peak 2) a 15.VIII.2002 v 01:00 (peak 3). 

Obrázek 64 poskytuje informaci o stavu průtoku na jednotlivých subpovodích v těchto 

třech časových řezech. 
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S přihlédnutím k největším změnám (mezi originální sestavou a alternativní sestavou) 

v odtoku v uvedených časech, lze detekovat několik subpovodí: R10W10, R140W140, 

R190W190, R220W220, R30W30, R350W350, R40W40, R70W70, R90W90.  

 

 

Obr. 65 Hydrogram pro subpovodí R10W10, R140W140, R190W190 za období 12.VIII. 2002 03:00 – 

15.VIII. 2002 23:00 (originální a alternativní nastavení) 

 

 

Obr. 66 Hydrogram pro subpovodí R30W30, R220W220, R350W350 za období 12.VIII. 2002 03:00 – 

15.VIII. 2002 23:00 (originální a alternativní nastavení) 
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Obr. 67 Hydrogram pro subpovodí R40W40, R7W70, R90W90 za období 12.VIII. 2002 03:00 – 

15.VIII. 2002 23:00 (originální a alternativní nastavení) 

 

Z hydrogramů (Obr. 65 - 67) je patrné rozdílné mnoţství odtoku v dílčích povodích při 

originálním a alternativním nastavení. Tvarově jsou si průběhy podobné, co do mnoţství 

je odtok při alternativním nastavení menší neţ při originálním (Tab. 44).  

 

Tab. 44 Odtok ve vybraných dílčích povodích v době největšího pozorovaného odtoku (peak 1, 2 a 3, 

epizoda Srpen 2002) 

 
 

Tab. 45 Datum kulminace v dílčích povodích a mnoţství odtoku v daném období (epizoda Srpen 

2002) 
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Obr. 68 Hydrogram s-o modelu Bělé pro epizodu srpen 2002 v superpozici s rozdílem mnoţství 

odtoku 

Zhodnocením hydrogramu originální sestavy (CORINE LC) a alternativní sestavy 

(HYDRO LC) pro celé povodí, lze konstatovat následující (Obr. 68, epizoda srpen 2002): 

 obě sestavy vykazují časový posun (zpoţdění) 1. kulminace (peak 1) o jednu 

hodinu, viz Tab. 46 

 obě sestavy nevykazují přítomnost 3. kulminace (peak 3). Rozdíl odtoku 

pozorovaného odtoku a odtoku s originální sestavou je 5.3 m
3
/s, u HYDRO LC 

7.7 m
3
/s 

 sestava s CORINE LC (originální) vykázala pokles odtoku o 4.9 m
3
/s v době 

první pozorované kulminace, sestava s HYDRO LC vykázala pokles odtoku o 8 

m
3
/s v době první pozorované kulminace (viz Tab. 47, Peak 1) 

 v době druhé pozorované kulminace (viz Tab. 47) vykázala sestava s CORINE LC 

(originální) vzestup odtoku o 2.7 m
3
/s, zatímco sestava s HYDRO LC vykázala 

pokles odtoku o 2.5 m
3
/s 
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 tvarově hydrogramy originální a alternativní sestavy odpovídají pozorovaným 

údajům jen od začátku simulace po začátek třetí pozorovaní kulminace;  

 originální sestava (CORINE LC) nadhodnocuje pozorovaný stav druhé kulminace, 

kdeţto alternativní sestava kulminační periodu podhodnocuje 

 obě sestavy podhodnocují situaci před a po prvních dvou pozorovaných 

kulminacích  

Tab. 46 Čas kulminace originální a alternativní sestavy v porovnání s pozorovanou kulminací 

 

Tab. 47 Rozdíl odtoku origináního/alternativního od pozorovaného v době pozorované kulminace 

 

1 0 .2  PO R O VN Á NÍ  C N  H OD NO T  A  O D T O K U  P R O  SL ED OV AN O U  

OB LA ST  O L Š E  

Obrázek 69 zahrnuje vstupní data LC, HSP a CN hodnoty vypočítané pro jednotlivá 

subpovodí. Subpovodí s převahou vegetačního pokryvu odráţejí nízkou CN hodnotu, 

subpovodí s vyšší CN hodnotou zaujímají území s urbanizovanými a zemědělskými 

plochami v kombinaci s hydrologickou skupinou půd s nízkou rychlostí infiltrace . 

V případě Olše, byly zaznamenány dvě velké změny (Obr. 70 a 71) na subpovodí 

R410W410 (0.034 km
2
) a R440W440 (0.80 km

2
), tato změna CN hodnoty je v rozmězí 

22-23. Ostatní změny jsou menší neţ 11. Obě identifikavaná subpovodí mají minimální 

rozlohu a na dílčí odtok nemají ţáden vliv (Obr. 72). V obou případech jde o nulovou 

hodnotu odtoku z těchto dílčích povodí pro epizodu z července 2002.  

Záporné změny jsou minimální a projevily se jen ve dvou případech subpovodí – 

R120W120 a R290W290. 
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Obr. 69 Vstupní data LC, HSP a CN hodnoty vypočítané pro jednotlivá subpovodí 
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Obr. 70 Změna CN hodnot pro jednotlivá subpovodí (zabarveno pomocí odlišné stupnice barev 

vzhledem k záporné a kladné změně) 

 

 

Obr. 71 Změna CN hodnot pro jednotlivá subpovodí (seřazeno podle velikosti změny) 
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Obr. 72 Dílčí odtok pro jednotlivá subpovodí odečtený v období nejvýraznějšího pozorovaného 

odtoku (peak 1 a peak 2, epizoda červenec 2002)  
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Nejvýraznější pozorovaný odtok na profilu ve Věřňovicích je datován k 19.VII.2002 

v 01:00 (peak 1) a pak o šest hodin později 19.VII.2002 v 07:00 (peak 2). Obrázek 72 

poskytuje informaci o stavu průtoku na jednotlivých subpovodích v těchto dvou časových 

obdobích. 

S přihlédnutím k největším změnám v odtoku v uvedených časech, lze detekovat tři 

subpovodí, jejichţ změna odtoku (největší ze zastoupených subpovodí, jedná se o změnu 

mezi originální sestavou a alternativní sestavou) se pohybuje kolem 5 m
3
/s. 

Z hydrogramů (Obr. 73) je patrný rozdílný nástup kulminace v dílčích povodích. Největší 

odtok je uveden v tabulce 48. Datum kulminace ve vybraných subpovodích je 

samozřejmě rozdílný (tabulka 49). 

 

 

Obr. 73 Hydrogram pro subpovodí R120W120, R260W260, R40W40 za období 18.VII. 2002 14:00 – 

21.VII. 2002 23:00 (originální a alternativní nastavení) 

 

Tab. 48 Odtok ve vybraných dílčích povodích v době největšího pozorovaného odtoku (peak 1 a 2, 

epizoda červenec 2002) 

 
 

Tab. 49 Datum kulminace v dílčích povodích a mnoţství odtoku v daném období (epizoda červenec 

2002) 
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Obr. 74 Hydrogram s-o modelu Olše pro epizodu červenec 2002 v superpozici s rozdílem mnoţství 

odtoku 
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Zhodnocením hydrogramu originální sestavy (CORINE LC) a alternativní sestavy 

(HYDRO LC) pro celé povodí, lze konstatovat následující (Obr. 69, epizoda červenec 

2002): 

 obě sestavy vykazují časový posun (zpoţdění) kulminace o dvě hodiny (platí pro 

oba vrcholy), viz Tab. 50 

 sestava s CORINE LC (originální) vykázala pokles odtoku o 11.6 m
3
/s v době 

první pozorované kulminace, zatímco sestava s HYDRO LC vykázala vzestup 

odtoku o 1.5 m
3
/s v době první pozorované kulminace (viz Tab. 51, Peak 1) 

 v době druhé pozorované kulminace (viz Tab. 51) vykázala sestava s CORINE LC 

(originální) pokles odtoku o 6.1 m
3
/s, zatímco sestava s HYDRO LC vykázala 

vzestup odtoku o 5.3 m
3
/s 

 tvarově hydrogramy originální a alternativní sestavy odpovídají pozorovaným 

údajům; originální sestava (CORINE LC) podhodnocuje pozorovaný stav 

kulminace, ale blíţí se mu daleko více neţ alternativní sestava, která 

nadhodnocuje kulminační periodu 

 obě sestavy podhodnocují situaci před a po kulminaci 

 

Tab. 50 Čas kulminace originální a alternativní sestavy v porovnání s pozorovanou kulminací 

 
 

 

Tab. 51 Rozdíl odtoku origináního/alternativního od pozorovaného v době pozorované kulminace 
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1 0 .3  S H R N U T Í  V Ý S L E D K Ů  

Výsledky jasně ukazují na rodílné chování modelu při vyuţití dvou odlišných zdrojů dat 

LULC.  

Na kolik se od sebe výsledky liší? Zhodnoceny byly odtoky v pozorovaných kulminacích 

a kvantitativně jsou uvedeny v tabulkách 44-47 (Bělá) a 48-51 (Olše). 

DOPORUČENÍ 1 

K lepším závěrům je třeba doporučit provedení analýzy na dalších s-o epizodách, které 

nebyly v dané době pro tuto práci snadno dostupné. 

Subpovodí s převahou vegetačního pokryvu odráţejí nízkou CN hodnotu, subpovodí s 

vyšší CN hodnotou zaujímají území s urbanizovanými a zemědělskými plochami v 

kombinaci s hydrologickou skupinou půd s nízkou rychlostí infiltrace. 

V případě Bělé, byla zaznamenána jedna výrazná změna CN hodnoty. Záporné změny CN 

hodnot se neprojevily. V případě Olše, byly zaznamenány dvě velké změny v rozmězí 22-

23. Ostatní změny jsou menší neţ 11. Obě identifikavaná subpovodí mají minimální 

rozlohu a na dílčí odtok nemají ţáden vliv. Záporné změny jsou minimální a projevily se 

jen ve dvou případech subpovodí – R120W120 a R290W290. 

Zhodnocením hydrogramu originální sestavy (CORINE LC) a alternativní sestavy 

(HYDRO LC) pro obě celé povodí byl zaznamenán časový posun v nástupu kulminace: 

 Bělá: zpoţdění 1. kulminace (peak 1, Tab. 46, Obr. 68) v obou sestavách 

(CORINE LC, HYDRO LC) 

 Olše: zpoţdění obou kulminací u obou sestav 

Dále u Bělé: 

 nepřítomnost 3. kulminace (peak 3, Obr. 68) u HYDRO LC vykazuje větší rozdíl 

odtoku (pozorovaného od odtoku simulovaného) ve stejném období 

 HYDRO LC vykazuje větší pokles odtoku pozorovaného odtoku neţ pozorovaný 

odtok v 1. kulminaci 

Dále u Olše: 

 2. kulminace je při pouţití CORINE LC podhodnocena a u HYDRO LC 

nadhodnocena, zde CORINE LC lépe kopíruje hydrogram pozorovaného odtoku 

Histogram na Obr. 75 ukazuje počet výskytů změn CN hodnot pro Bělou a Olši 

klasifikovaných do osmi intervalů CN změn. Změny v rozmezí hodnoty změn 5-10 jsou 

nejčetnější pro obě povodí. 

 

Obr. 75 Výskyt změny CN 
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Co se týče změn CN hodnot (kladná/záporná) a následného konstatování zda dojde 

k zvětšení či zmenšení odtoku, a na tomto základě dojít k předpokladu k jaké změně 

povrchu došlo, výsledky zde dokazují závislost změny CN na prostorovém rozsahu 

(ploše) povrchu. 

Zda v případech plánovaných změn LC, by bylo moţné zkrz CN hodnoty odhadnout 

následky takovéhoto počinu, nelze na zálkadě výsledků potvrdit.  

DOPORUČENÍ 2 

Závěrem je třeba konstatovat nutnost porovnání s dalšími výsledky na: 

 dalších s-o epizodách 

 jiných povodích 

 pouţitím jiné s-o metody 
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ZÁVĚR 

Práce se zaměřila na stanovení efektu krajiného pokryvu na s-o proces. Vzhledem 

k řešení grantového projektu „Vyuţití geoinformačních technologií pro zpřesňování 

sráţko-odtokových vztahů“ (GA 205/06/1037) (Institut Geoinformatiky) byla tato práce 

z části jeho součástí. Cílem projektu bylo zpřesnění sráţko-odtokových modelů 

s vyuţitím GIS, různých zdrojů dat a postupů jejich zpracování. Dále pak na pilotních 

oblastech (část povodí řeky Bělé a povodí řeky Olše) byla ověřena vhodnost propojení a 

kombinace jednotlivých modelů. Byly řešeny úkoly zabývající se různými hledisky, která 

mohou ovlivnit výstupy modelu: interpolační metody (můţe ovlivnit vstup sráţkového 

úhrnu do modelu), typy sráţko-odtokového modelování, model tání sněhu (akumulace, 

jarní tání), digitální model terénu (ovlivňuje schematizaci povodí) a vyuţití a pokryv 

krajiny (v textu dále i pod angl. zkratkou LULC – Land use and land cover). Náplní této 

studie bylo zaměření na na hledisko vlivu vyuţití a pokryvu krajiny na sráţko-odtokový 

proces v krajině. 

Práce utvrzuje moţnost integrace nástrojů geografického informačního systému (GIS), 

dálkového průzkumu Země (DPZ) a hydrologického modelu pro komplexnější pohled na 

řešenou problematiku. Práce se nezbývá vývojem hydrologického modelu, ale jen model 

vyuţívá. GIS zde vyuţívá nástrojů pro postprocesing dat DPZ a analytických moţností 

při hodnocení s-o vztahů s LC. DPZ pak zabírá důleţitý post ve zpracování druţicových 

dat jako zdroje vstupu LC do modelu.  

Velkou část práce pokrývá DPZ jako zdroje alternativních dat LC.  

DOPORUČENÍ 3 

Per-pixel klasifikace se v dnes jeví jako zastaralý přístup, pro zlepšení extrakce informace 

z druţicových snímků by bylo lepší vyuţití objektově-orientovné klasifikace také pro 

snímky s vysokým rozlišením. Snímky s velmi vysokým rozlišením (daná metoda je 

spjata s tímto charakterem dat díky jejich protorovému rozlišení) nelze přímo doporučit 

pro řešení této práce poněvadţ by se tím změnila její koncepce, především z hlediska 

regionální rozlohy studovaných oblastí. 

Na zálkadě výsledků navrţeného postupu pro vyuţití neřízené klasifikace lze konstatovat 

následující: 

 Krajinnou metriku lze vyuţít jako statistického vyhodnocení diversity 

(homogenity) ve zpracovávaných datech (vice informací v pracích McGarigal et 

al, 2002 a (Fragstats Web)) 

 Vyuţití dat s originální spektrální charakteristikou můţe přinést problematiku 

nesprávného zařazení zvláště v horských oblastech (aspect stínu v členitém 

terénu), take zvýšená humidita prostředí 

 PCA analýza redukuje dimenzionalitu dat a odstraňuje korelaci v datech pro lepší 

rozlišení informace, je uţitečné ji pouţít zejména při neznalosti historických 

klimatických podmínek, které mohou ovlivnit informaci ve snímku, při porovnání 

výsledku se vstupními daty s redukovanou dimenzionalitou a bez 

 Pouţití masek odstranilo problém nesprávného zařazení. Výzledky podtříd však 

lze interpretovat  jen s vyuţitím informací o vyuţití území, která ne vţdy je 

dostupná. Dále není plně věrohodná, leč je závislá na vytvořených maskách, které 

nesou určitou míru nepřesnosti. 

 Pro vhodné zpracování dat a seznámení se s oblastí a charakterem dat je něřízená 

klasifikace nedílnou součástí samotné klasifikace.  
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 Pokud nalezneme shluky (PCA) pro vodní objekty a vegetaci (v tomto případě se 

jednalo především o jehličnaté lesy) velmi blízko sebe, lze očekávat 

problematickou separaci těchto tříd při neřízené klasifikaci. 

Jedním z výstupů je klasifikační systém HYDRO LC, který je vhodný pro řešení 

hydrologických souvislostí s pokryvem krajiny. Dále pak nástroj aplikace ToolBox 

(ArcGIS 9.2) pro asociaci CN-LC-HSP. 

DOPORUČENÍ 4 

Doporučení pro vyuţití HYDRO LC schématu lze shrnout následovně: 

 úrovňový charakter schématu dovoluje vyuţití dat DPZ s ohledem na 

poţadovanou detailizaci studované oblasti 

 první úrovně lze vyuţít pro globální mapování, kde lze vyuţít druţicových dat s 

nízkým a středním rozlišením k detekci uvedených typů pokryvu 

 pokryv druhé úroveně lze detekovat v druţicových datech s vysokým rozlišením 

(např. LANDSAT, ASTER, IRS), stejný zdroj dat lze doporučit také pro třetí 

úroveň, ale u některých tříd (komunikace zpěvněné, nezpevněné a rozlišení 

řádkových plodin a pícnin) je třeba dalších podpůrných dat 

 pro detekci pokryvu čtvrté úroveně je třeba vyuţít druţicová data s velmi 

vysokým rozlišením nebo leteckých měřických snímků spolu s dalšími 

podpůrnými daty a pozemním šetřením 

 nomenklatura odpovídá středoevropské krajině; v jiných geografických oblastech 

lze doporučit vyuţití jen úrovně 1 a 2 

 nomenklatura postihuje krajinné prvky, které mají vliv na s-o proces v krajině; 

v kombinaci s hydrologickou skupinou půd poskytuje snadnou asociaci 

s hodnotou CN-křivky 

 Pokud lze půdní typ v oblasti zanedbat (jednotný půdní typ pro celé povodí), 

poskytuje schéma HYDRO LC moţnost přímé klasifikace dat DPZ do hodnot CN 

křivek 

Výstupy hodnocení referenčních a alternativních CN hodnot poukazují na zřemé 

ovlivnění LC na s-o proces. 

S přihlédnutím k základním změnám ve vyuţití krajiny, které ovlivňují s-o proces (viz 

kapitola 4) a za předpokladu záporných změn, tedy zvětšení CN hodnoty, tedy větší 

pravděpodobnosti povrchového odtoku muţeme analogicky odhadnout změnu v LC jako 

je odlesnění krajiny, kde s odlesněním souvisí i degradace půdního profilu a ta má na 

odtok větší vliv neţ intercepce vegetace, změna kultivace na zemědělských plochách, 

urbanizace krajiny, industrializace území. K takovéto změně dojde v určiré části povodí 

(váţený průměr CN), je tedy pravděpodobné, ţe to bude změna plošně významná. 

V případech plánovaných změn LC, lze zkrz CN hodnoty odhadnout následky takovéhoto 

počinu. 
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PŘÍLOHA 1 - ČÍSELNÍK PRO ASOCIACI LC (HYDRO LC Úroveň 1) – HSP – CN  
 

NAZEV_L1 L1 HSP HSPL1 CN 

Urbanizovaná území 1 A A1 66 

Urbanizovaná území 1 B B1 78 

Urbanizovaná území 1 C C1 85 

Urbanizovaná území 1 D D1 88 

Zemědělské plochy 2 A A2 57 

Zemědělské plochy 2 B B2 73 

Zemědělské plochy 2 C C2 80 

Zemědělské plochy 2 D D2 85 

Lesy a polopřírodní oblasti 3 A A3 30 

Lesy a polopřírodní oblasti 3 B B3 49 

Lesy a polopřírodní oblasti 3 C C3 63 

Lesy a polopřírodní oblasti 3 D D3 71 

Vodní plochy a mokřady 5 A A5 100 

Vodní plochy a mokřady 5 B B5 100 

Vodní plochy a mokřady 5 C C5 100 

Vodní plochy a mokřady 5 D D5 100 
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PŘÍLOHA 2 - ČÍSELNÍK PRO ASOCIACI LC (HYDRO LC Úroveň 2) – HSP – CN  
 

NAZEV L2 HSP HSPL2 CN 

Zástavba a městská prostranství 11 A A11 52 

Zástavba a městská prostranství 11 B B11 69 

Zástavba a městská prostranství 11 C C11 79 

Zástavba a městská prostranství 11 D D11 84 

Komunikace 12 A A12 80 

Komunikace 12 B B12 87 

Komunikace 12 C C12 90 

Komunikace 12 D D12 92 

Holá půda, pastviny, louky, sady 21 A A21 54 

Holá půda, pastviny, louky, sady 21 B B21 71 

Holá půda, pastviny, louky, sady 21 C C21 81 

Holá půda, pastviny, louky, sady 21 D D21 85 

Řádkové plodiny a pícniny 22 A A22 60 

Řádkové plodiny a pícniny 22 B B22 75 

Řádkové plodiny a pícniny 22 C C22 79 

Řádkové plodiny a pícniny 22 D D22 84 

Lesy 31 A A31 30 

Lesy 31 B B31 55 

Lesy 31 C C31 70 

Lesy 31 D D31 77 

Křoviny 32 A A32 30 

Křoviny 32 B B32 42 

Křoviny 32 C C32 56 

Křoviny 32 D D32 64 

Vodní toky 51 A A51 100 

Vodní toky 51 B B51 100 

Vodní toky 51 C C51 100 

Vodní toky 51 D D51 100 

Vodní plochy  52 A A52 100 

Vodní plochy  52 B B52 100 

Vodní plochy  52 C C52 100 

Vodní plochy  52 D D52 100 

Mokřady  53 A A53 50 

Mokřady 53 B B53 52 

Mokřady 53 C C53 53 

Mokřady 53 D D53 55 
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PŘÍLOHA 3 - ČÍSELNÍK PRO ASOCIACI LC (HYDRO LC Úroveň 3) – HSP – CN  
 

NAZEV L3 HSP HSPL3 CN 

Zástavba 111 A A111 65 

Zástavba 111 B B111 77 

Zástavba 111 C C111 84 

Zástavba 111 D D111 88 

Volná prostranství 112 A A112 39 

Volná prostranství 112 B B112 61 

Volná prostranství 112 C C112 74 

Volná prostranství 112 D D112 80 

Zpevněné 121 A A121 87 

Zpevněné 121 B B121 92 

Zpevněné 121 C C121 94 

Zpevněné 121 D D121 95 

Nezpevněné 122 A A122 72 

Nezpevněné 122 B B122 82 

Nezpevněné 122 C C122 87 

Nezpevněné 122 D D122 89 

Úhor 211 A A211 76 

Úhor 211 B B211 85 

Úhor 211 C C211 90 

Úhor 211 D D211 93 

Pastviny a louky 212 A A212 41 

Pastviny a louky 212 B B212 64 

Pastviny a louky 212 C C212 76 

Pastviny a louky 212 D D212 81 

Sady se zatravněným meziřadím 213 A A213 44 

Sady se zatravněným meziřadím 213 B B213 65 

Sady se zatravněným meziřadím 213 C C213 77 

Sady se zatravněným meziřadím 213 D D213 82 

Širokořádkové plodiny (okopaniny) 221 A A221 64 

Širokořádkové plodiny (okopaniny) 221 B B221 74 

Širokořádkové plodiny (okopaniny) 221 C C221 81 

Širokořádkové plodiny (okopaniny) 221 D D221 85 

Úzkořádkové plodiny (obilniny) 222 A A222 60 

Úzkořádkové plodiny (obilniny) 222 B B222 72 

Úzkořádkové plodiny (obilniny) 222 C C222 79 

Úzkořádkové plodiny (obilniny) 222 D D222 83 

Víceleté pícniny, luštěniny 223 A A223 55 

Víceleté pícniny, luštěniny 223 B B223 69 

Víceleté pícniny, luštěniny 223 C C223 78 

Víceleté pícniny, luštěniny 223 D D223 83 

Listnaté lesy (LS) 311 A A311 46 

Listnaté lesy (LS) 311 B B311 65 

Listnaté lesy (LS) 311 C C311 78 

Listnaté lesy (LS) 311 D D311 84 

Jehličnaté lesy (JL) 312 A A312 38 

Jehličnaté lesy (JL) 312 B B312 55 

Jehličnaté lesy (JL) 312 C C312 72 

Jehličnaté lesy (JL) 312 D D312 81 
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NAZEV L3 HSP HSPL3 CN 

Smíšené lesy (SL) 313 A A313 41 

Smíšené lesy (SL) 313 B B313 58 

Smíšené lesy (SL) 313 C C313 73 

Smíšené lesy (SL) 313 D D313 81 

Křoviny 321 A A321 30 

Křoviny 321 B B321 42 

Křoviny 321 C C321 56 

Křoviny 321 D D321 64 

Vodní toky 511 A A511 100 

Vodní toky 511 B B511 100 

Vodní toky 511 C C511 100 

Vodní toky 511 D D511 100 

Vodní plochy - mělké, pobřežní vody 521 A A521 100 

Vodní plochy - mělké, pobřežní vody 521 B B521 100 

Vodní plochy - mělké, pobřežní vody 521 C C521 100 

Vodní plochy - mělké, pobřežní vody 521 D D521 100 

Vodní plochy - hluboké 522 A A522 100 

Vodní plochy - hluboké 522 B B522 100 

Vodní plochy - hluboké 522 C C522 100 

Vodní plochy - hluboké 522 D D522 100 

Rašeliniště 531 A A531 50 

Rašeliniště 531 B B531 52 

Rašeliniště 531 C C531 53 

Rašeliniště 531 D D531 55 

Bažiny 532 A A532 50 

Bažiny 532 B B532 52 

Bažiny 532 C C532 53 

Bažiny 532 D D532 55 
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PŘÍLOHA 4 - ČÍSELNÍK PRO ASOCIACI LC (HYDRO LC Úroveň 4) – HSP – CN  
 

NAZEV L4 HSP HSPL4 CN 

Obytné zóny 1111 A A1111 46 

Obytné zóny 1111 B B1111 65 

Obytné zóny 1111 C C1111 77 

Obytné zóny 1111 D D1111 82 

Průmyslové zóny 1112 A A1112 81 

Průmyslové zóny 1112 B B1112 88 

Průmyslové zóny 1112 C C1112 91 

Průmyslové zóny 1112 D D1112 93 

Volná prostranství 1121 A A1121 39 

Volná prostranství 1121 B B1121 61 

Volná prostranství 1121 C C1121 74 

Volná prostranství 1121 D D1121 80 

Zpevněné - dlážděné, živičné 1211 A A1211 98 

Zpevněné - dlážděné, živičné 1211 B B1211 98 

Zpevněné - dlážděné, živičné 1211 C C1211 98 

Zpevněné - dlážděné, živičné 1211 D D1211 98 

Zpevněné - makadamové, štěrkové 1212 A A1212 76 

Zpevněné - makadamové, štěrkové 1212 B B1212 85 

Zpevněné - makadamové, štěrkové 1212 C C1212 89 

Zpevněné - makadamové, štěrkové 1212 D D1212 91 

Nezpevněné, hlíněné 1221 A A1221 72 

Nezpevněné, hlíněné 1221 B B1221 82 

Nezpevněné, hlíněné 1221 C C1221 87 

Nezpevněné, hlíněné 1221 D D1221 89 

Posklizňové zbytky (PZ) 2111 A A2111 75 

Posklizňové zbytky (PZ) 2111 B B2111 84 

Posklizňové zbytky (PZ) 2111 C C2111 89 

Posklizňové zbytky (PZ) 2111 D D2111 91 

Čerstvě zkypřené plochy 2112 A A2112 77 

Čerstvě zkypřené plochy 2112 B B2112 86 

Čerstvě zkypřené plochy 2112 C C2112 91 

Čerstvě zkypřené plochy 2112 D D2112 94 

Pastviny s pokryvem 2121 A A2121 52 

Pastviny s pokryvem 2121 B B2121 70 

Pastviny s pokryvem 2121 C C2121 80 

Pastviny s pokryvem 2121 D D2121 84 

Louky sklízené 2122 A A2122 30 

Louky sklízené 2122 B B2122 58 

Louky sklízené 2122 C C2122 71 

Louky sklízené 2122 D D2122 78 

Sady se zatravněným meziřadím 2131 A A2131 44 

Sady se zatravněným meziřadím 2131 B B2131 65 

Sady se zatravněným meziřadím 2131 C C2131 77 

Sady se zatravněným meziřadím 2131 D D2131 82 

Řádky po spádnici (SP) 2211 A A2211 67 

Řádky po spádnici (SP) 2211 B B2211 78 

Řádky po spádnici (SP) 2211 C C2211 85 

Řádky po spádnici (SP) 2211 D D2211 89 
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SP + PZ 2212 A A2212 64 

SP + PZ 2212 B B2212 75 

SP + PZ 2212 C C2212 82 

SP + PZ 2212 D D2212 85 

Vrstevnicové řádky (VR) 2213 A A2213 65 

Vrstevnicové řádky (VR) 2213 B B2213 75 

Vrstevnicové řádky (VR) 2213 C C2213 82 

Vrstevnicové řádky (VR) 2213 D D2213 86 

VR + PZ 2214 A A2214 64 

VR + PZ 2214 B B2214 74 

VR + PZ 2214 C C2214 81 

VR + PZ 2214 D D2214 85 

VR + pásově pěstované plodiny (PP) 2215 A A2215 62 

VR + pásově pěstované plodiny (PP) 2215 B B2215 71 

VR + pásově pěstované plodiny (PP) 2215 C C2215 78 

VR + pásově pěstované plodiny (PP) 2215 D D2215 81 

VR + PP + PZ 2216 A A2216 61 

VR + PP + PZ 2216 B B2216 70 

VR + PP + PZ 2216 C C2216 77 

VR + PP + PZ 2216 D D2216 80 

SP 2221 A A2221 63 

SP 2221 B B2221 75 

SP 2221 C C2221 83 

SP 2221 D D2221 87 

SP + PZ 2222 A A2221 60 

SP + PZ 2222 B B2221 72 

SP + PZ 2222 C C2221 80 

SP + PZ 2222 D D2221 84 

Vrstevnicové řádky (VR) 2223 A A2222 61 

Vrstevnicové řádky (VR) 2223 B B2222 73 

Vrstevnicové řádky (VR) 2223 C C2222 81 

Vrstevnicové řádky (VR) 2223 D D2222 84 

VR + PZ 2224 A A2223 60 

VR + PZ 2224 B B2223 72 

VR + PZ 2224 C C2223 80 

VR + PZ 2224 D D2223 83 

VR + pásově pěstované plodiny (PP) 2225 A A2224 59 

VR + pásově pěstované plodiny (PP) 2225 B B2224 70 

VR + pásově pěstované plodiny (PP) 2225 C C2224 78 

VR + pásově pěstované plodiny (PP) 2225 D D2224 81 

VR + PP + PZ 2226 A A2225 58 

VR + PP + PZ 2226 B B2225 69 

VR + PP + PZ 2226 C C2225 77 

VR + PP + PZ 2226 D D2225 80 

Řádky po spádnici (SP) 2231 A A2231 58 

Řádky po spádnici (SP) 2231 B B2231 72 

Řádky po spádnici (SP) 2231 C C2231 81 

Řádky po spádnici (SP) 2231 D D2231 85 

Vrstevnicové řádky (VR) 2232 A A2232 55 

Vrstevnicové řádky (VR) 2232 B B2232 69 

Vrstevnicové řádky (VR) 2232 C C2232 78 

Vrstevnicové řádky (VR) 2232 D D2232 83 
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VR + PZ 2233 A A2233 51 

VR + PZ 2233 B B2233 67 

VR + PZ 2233 C C2233 76 

VR + PZ 2233 D D2233 80 

LS Silně poškozené 3111 A A3111 55 

LS Silně poškozené 3111 B B3111 75 

LS Silně poškozené 3111 C C3111 85 

LS Silně poškozené 3111 D D3111 87 

LS Částečně poškozené 3312 A A3312 53 

LS Částečně poškozené 3312 B B3312 63 

LS Částečně poškozené 3312 C C3312 83 

LS Částečně poškozené 3312 D D3313 90 

LS Zdravé 3113 A A3113 30 

LS Zdravé 3113 B B3113 50 

LS Zdravé 3113 C C3113 65 

LS Zdravé 3113 D D3113 75 

JL Silně poškozené 3121 A A3121 48 

JL Silně poškozené 3121 B B3121 59 

JL Silně poškozené 3121 C C3121 79 

JL Silně poškozené 3121 D D3121 85 

JL Částečně poškozené 3122 A A3122 42 

JL Částečně poškozené 3122 B B3122 55 

JL Částečně poškozené 3122 C C3122 75 

JL Částečně poškozené 3122 D D3122 81 

JL Zdravé 3123 A A3123 24 

JL Zdravé 3123 B B3123 50 

JL Zdravé 3123 C C3123 61 

JL Zdravé 3123 D D3123 78 

SL Silně poškozené 3131 A A3131 52 

SL Silně poškozené 3131 B B3131 62 

SL Silně poškozené 3131 C C3131 82 

SL Silně poškozené 3131 D D3131 88 

SL Částečně poškozené 3132 A A3132 48 

SL Částečně poškozené 3132 B B3132 64 

SL Částečně poškozené 3132 C C3132 79 

SL Částečně poškozené 3132 D D3132 80 

SL Zdravé 3133 A A3133 23 

SL Zdravé 3133 B B3133 48 

SL Zdravé 3133 C C3133 58 

SL Zdravé 3133 D D3133 76 

Křoviny s pokryvem 3211 A A3211 30 

Křoviny s pokryvem 3211 B B3211 48 

Křoviny s pokryvem 3211 C C3211 65 

Křoviny s pokryvem 3211 D D3211 73 

Travní buřeň a mladé lesní porosty 3212 A A3212 30 

Travní buřeň a mladé lesní porosty 3212 B B3212 35 

Travní buřeň a mladé lesní porosty 3212 C C3212 47 

Travní buřeň a mladé lesní porosty 3212 D D3212 55 

Vodní toky 5111 A A5111 100 

Vodní toky 5111 B B5111 100 

Vodní toky 5111 C C5111 100 

Vodní toky 5111 D D5111 100 
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Vodní plochy - mělké, pobřežní vody 5211 A A5211 100 

Vodní plochy - mělké, pobřežní vody 5211 B B5211 100 

Vodní plochy - mělké, pobřežní vody 5211 C C5211 100 

Vodní plochy - mělké, pobřežní vody 5211 D D5211 100 

Vodní plochy - hluboké 5221 A A5221 100 

Vodní plochy - hluboké 5221 B B5221 100 

Vodní plochy - hluboké 5221 C C5221 100 

Vodní plochy - hluboké 5221 D D5221 100 

Rašeliniště 5311 A A5311 50 

Rašeliniště 5311 B B5311 52 

Rašeliniště 5311 C C5311 53 

Rašeliniště 5311 D D5311 55 

Bažiny 5321 A A5321 50 

Bažiny 5321 B B5321 52 

Bažiny 5321 C C5321 53 

Bažiny 5321 D D5321 55 
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PŘÍLOHA 5 - HYDRO LC a hodnoty CN  
 

Úroveň 1 A B C D Úroveň 2 A B C D Úroveň 3 A B C D Úroveň 4 A B C D 

Urbanizovaná 
území [1] 

66 78 85 88 

Zástavba a 
městská 
prostranství 
[11] 52 69 79 84 

Zástavba [111] 

65 77 84 88 

Obytné zóny [111.1] 
46 65 77 82 

Průmyslové zóny 
[111.2] 

81 88 91 93 

Volná 
prostranství 
[112] 

39 61 74 80 
Volná prostranství 
[112.1] 39 61 74 80 

Komunikace 
[12] 

80 87 90 92 

Zpevněné [121] 

87 92 94 95 

Zpevněné - 
dlážděné, živičné 
[121.1] 

98 98 98 98 

Zpevněné - 
makadamové, 
štěrkové [121.2] 

76 85 89 91 

Nezpevněné 
[122] 

72 82 87 89 
Nezpevněné, hlíněné 
[122.1] 

72 82 87 89 

Zemědělské 
plochy [2] 

57 73 80 85 

Holá půda, 
pastviny, 
louky, sady 
[21] 

54 71 81 85 

Úhor [211] 

76 85 90 93 

Posklizňové zbytky 
(PZ) [211.1] 

75 84 89 91 

Čerstvě zkypřené 
plochy [211.2] 

77 86 91 94 

Pastviny a louky 
[212] 

41 64 76 81 

Pastviny s pokryvem 
[212.1] 

52 70 80 84 

Louky sklízené 
[212.2] 

30 58 71 78 

Sady se 
zatravněným 
meziřadím [213] 

44 65 77 82 
Sady se zatravněným 
meziřadím [213.1] 44 65 77 82 

Řádkové 
plodiny a 
pícniny [22] 

60 75 79 84 

Širokořádkové 
plodiny 
(okopaniny) 
[221] 

64 74 81 85 

Řádky po spádnici 
(SP) [221.1] 

67 78 85 89 

SP + PZ [221.2] 64 75 82 85 

Vrstevnicové řádky 
(VR) [221.3] 

65 75 82 86 

VR + PZ [221.4] 64 74 81 85 

VR + pásově 
pěstované plodiny 
(PP) [221.5] 

62 71 78 81 

VR + PP + PZ [221.6] 61 70 77 80 
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Úroveň 1 A B C D Úroveň 2 A B C D Úroveň 3 A B C D Úroveň 4 A B C D 

Úzkořádkové 
plodiny (obilniny) 
[222] 

60 72 79 83 

SP [222.1] 63 75 83 87 

SP + PZ [222.2] 60 72 80 84 

Vrstevnicové řádky 
(VR) [222.3] 

61 73 81 84 

VR + PZ [222.4] 60 72 80 83 

VR + pásově 
pěstované plodiny 
(PP) [222.5] 

59 70 78 81 

VR + PP + PZ [222.6] 58 69 77 80 

Víceleté pícniny, 
luštěniny [223] 

55 69 78 83 

Řádky po spádnici 
(SP) [223.1] 

58 72 81 85 

Vrstevnicové řádky 
(VR) [223.2] 

55 69 78 83 

VR + PZ [223.3] 51 67 76 80 

Lesy a 
polopřírodní 
oblasti [3] 

30 49 63 71 

Lesy [31] 

30 55 70 77 

Listnaté lesy 
(LS) [311] 

46 65 78 84 

LS Silně poškozené 
[311.1] 

55 75 85 87 

LS Částečně 
poškozené [331.2] 

53 63 83 90 

LS Zdravé [311.3] 30 50 65 75 

Jehličnaté lesy 
(JL) [312] 

38 55 72 81 

JL Silně poškozené 
[312.1] 

48 59 79 85 

JL Částečně 
poškozené [312.2] 

42 55 75 81 

JL Zdravé [312.3] 24 50 61 78 

Smíšené lesy 
(SL) [313] 

41 58 73 81 

SL Silně poškozené 
[313.1] 

52 62 82 88 

SL Částečně 
poškozené [313.2] 

48 64 79 80 

SL Zdravé [313.3] 23 48 58 76 

Křoviny [32] 

30 42 56 64 

Křoviny [321] 

30 42 56 64 

Křoviny s pokryvem 
[321.1] 

30 48 65 73 

Travní buřeň a mladé 
lesní porosty [321.2] 

30 35 47 55 

Vodní plochy a 
mokřady [5] 

100 100 100 100 
Vodní toky 
[51] 

100 100 100 100 
Vodní toky [511] 

100 100 100 100 
Vodní toky [511.1] 

100 100 100 100 
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Úroveň 1 A B C D Úroveň 2 A B C D Úroveň 3 A B C D Úroveň 4 A B C D 

Vodní plochy 
[52] 

100 100 100 100 

Vodní plochy - 
mělké, pobřežní 
vody [521] 

100 100 100 100 
Vodní plochy - mělké, 
pobřežní vody [521.1] 100 100 100 100 

Vodní plochy - 
hluboké [522] 100 100 100 100 

Vodní plochy - 
hluboké [522.1] 100 100 100 100 

Mokřady [53] 

50 52 53 55 

Rašeliniště [531] 50 52 53 55 Rašeliniště [531.1] 50 52 53 55 

Bažiny [532] 50 52 53 55 Bažiny [532.1] 50 52 53 55 
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PŘÍLOHA 6 – PŘEVODNÍ ČÍSELNÍK MEZI HPJ A HSP  
 

HPJ HSP Vysvětlení HPJ 

1 B Cernozeme  modální,  cernozeme  karbonátové,  na  spraších nebo 
karpatském flyši,  pudy  stredne  težké,  bez  skeletu,  velmi  hluboké, 
prevážne s príznivým vodním režimem 

2 B Cernozeme luvické  na sprašových pokryvech,  stredne težké, bez skeletu, 
prevážne s príznivým vodním režimem  

3 B Cernozeme cernické, cernozeme cernické karbonátové na hlubokých spraších  
s  podložím  jílu,  slínu  ci  teras,  stredne težké, bezskeletovité, s vodním 
režimem príznivým až mírne prevlhceným 

4 A Cernozeme  arenické   na  píscích  nebo   na  melkých  spraších (maximální   
prekryv   do   30   cm)   uložených   na   píscích a šterkopíscích,   zrnitostne   
lehké,   bezskeletovité,  silne propustné pudy s výsušným režimem 

5 B Cernozeme  modální a  cernozeme modální  karbonátové, cernozeme luvické   
a  fluvizeme   modální  i   karbonátové  na  spraších s mocností  30 až  70 cm  
na velmi  propustném podloží, stredne težké,  prevážne  bezskeletovité,  
stredne  výsušné, závislé na srážkách ve vegetacním období 

6 C Cernozeme pelické a cernozeme cernické pelické na velmi težkých 
substrátech  (jílech, slínech,  karpatském flyši  a tercierních sedimentech),  
težké  až  velmi  težké  s  vylehceným  ornicním horizontem,   ojedinele  
šterkovité, s tendencí  povrchového prevlhcení v profilu 

7 D Smonice  modální  a   smonice  modální  karbonátové,  cernozeme pelické  a 
cernozeme  cernické pelické,  vždy na  velmi težkých substrátech,  
celoprofilove velmi  težké, bezskeletovité, casto povrchove periodicky 
prevlhcované 

8 B Cernozeme  modální  a  cernozeme  pelické, hnedozeme, luvizeme,poprípade 
i kambizeme luvické,  smyté, kde dochází ke kultivaci prechodného horizontu  
nebo substrátu na ploše  vetší než 50 %,na  spraších,  sprašových  a  
svahových  hlínách, stredne težké i težší, prevážne bez skeletu a ve vyšší 
sklonitosti 

9 B Šedozeme modální vcetne slabe  oglejených a šedozeme luvické na spraších, 
stredne težké, bezskeletovité, s príznivými vláhovými pomery 

10 B Hnedozeme modální vcetne slabe  oglejených na spraších, stredne težké  s  
mírne  težší  spodinou,  bez  skeletu,  s  príznivými vláhovými pomery až sušší 

11 B Hnedozeme  modální   vcetne  slabe  oglejených   na  sprašových a 
soliflukcních hlínách  (prachovicích), stredne težké  s težší spodinou, bez 
skeletu, s príznivými vlhkostními pomery 

12 B Hnedozeme  modální,  kambizeme  modální  a  kambizeme  luvické,všechny   
vcetne   slabe    oglejených   forem   na   svahových (polygenetických) hlínách, 
stredne težké  s težkou spodinou, až stredne skeletovité, vododržné, ve 
spodine s místním prevlhcením 

13 B Hnedozeme   modální,  hnedozeme   luvické,  luvizeme   modální,fluvizeme 
modální  i stratifikované, na  eolických substrátech,poprípade  i svahovinách  
(polygenetických hlínách)  s mocností maximálne  50  cm  uložených  na  velmi  
propustném  substrátu,bezskeletovité  až  stredne  skeletovité,  závislé na 
deštových srážkách ve vegetacním období  

14 B Luvizeme modální, hnedozeme luvické  vcetne slabe oglejených na 
sprašových hlínách (prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s  
výraznou eolickou prímesí, stredne težké s težkou spodinou, s príznivými 
vláhovými pomery 

15 B Luvizeme modální a hnedozeme  luvické, vcetne oglejených variet na  
svahových  hlínách  s  eolickou  prímesí,  stredne težké až težké,   až   stredne   
skeletovité,   vláhove  príznivé  pouze s krátkodobým prevlhcením 
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16 B Luvizeme  modální  a  hnedozeme  arenické,  eventuelne  i slabe oglejené  na   
lehkých  až  zahlinených   terasách,  pískovcích a šterkopíscích  s  prekryvem   
píscitých  spraší  a  prachovic v mocnosti  30 až  60 cm,  zrnitostne stredne  
težké lehcí,  až slabe skeletovité, vláhove méne príznivé až nepríznivé 

17 A Luvizeme  arenické i  slabe oglejené,  na lehkých,  propustných substrátech, 
výsušné, závislé na srážkách nebo závlaze 

18 B Rendziny  modální, rendziny  kambické a  rendziny vyluhované na vápencích a  
travertinech, stredne težké lehcí  až težké, slabe až stredne skeletovité, méne 
vododržné 

19 B Pararendziny   modální,  kambické   i  vyluhované   na  opukách a tvrdých 
slínovcích nebo  vápnitých svahových hlínách, stredne težké až težké, slabe 
až stredne skeletovité, s dobrým vláhovým režimem až krátkodobe prevlhcené 

20 D Pelozeme  modální,  vyluhované  a  melanické, regozeme pelické,kambizeme 
pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi težkých substrátech,  jílech, 
slínech,  flyši, tercierních  sedimentech a podobne, pudy s malou 
vodopropustností, prevážne bez skeletu,ale i stredne skeletovité, casto i slabe 
oglejené 

21 A Pudy  arenického  subtypu,  regozeme,  pararendziny, kambizeme,poprípade   
i  fluvizeme   na  lehkých,   nevododržných,  silne výsušných substrátech 

22 A Pudy  jako predcházející  HPJ 21  na mírne  težších substrátech typu hlinitý 
písek nebo píscitá  hlína s vodním režimem ponekud príznivejším než 
predcházející 

23 A Regozeme  arenické  a  kambizeme  arenické,  v  obou  prípadech i slabe  
oglejené na  zahlinených píscích  a šterkopíscích nebo terasách, ležících  na 
nepropustném podloží  jílu, slínu, flyše i tercierních jílu,  vodní režim je znacne  
kolísavý, a to vždy v závislosti na hloubce nepropustné vrsty a mocnosti 
prekryvu 

24 B Kambizeme modální eubazické až  mezobazické i kambizeme pelické z 
premístených  svahovin karbonátosilikátových  hornin -  flyše a kulmských  
bridlic,  stredne  težké   až  težké,  až  stredne skeletovité, se strední 
vododržností 

25 B Kambizeme  modální  a  vyluhované,  eubazické  až  mezobazické,vyjímecne i 
kambizeme pelické  na opukách a tvrdých slínovcích,stredne težkém  flyši, 
permokarbonu, stredne  težké, až stredne skeletovité, pudy s dobrou vodní 
kapacitou 

26 B Kambizeme  modální  eubazické   a  mezobazické  na  bridlicích,prevážne  
stredne težké,  až stredne  skeletovité, s príznivými vláhovými pomery 

27 B Kambizeme  modální  eubazické  až  mezobazické  na  pískovcích,drobách, 
kulmu,  brdském kambriu, flyši,  zrnitostne lehké nebo stredne težké lehcí, s 
ruznou skeletovitostí, pudy výsušné 

28 B Kambizeme  modální  eubazické,  kambizeme  modální  eutrofní na bazických 
a ultrabazických horninách  a jejich tufech, prevážne stredne težké, bez 
skeletu až stredne skeletovité, s príznivými vlhkostními pomery, stredne 
hluboké 

29 B Kambizeme  modální   eubazické  až  mezobazické   vcetne  slabe oglejených  
variet,  na  rulách,  svorech,  fylitech, poprípade žulách, stredne  težké až 
stredne  težké lehcí, bez  skeletu až stredne skeletovité, s prevažujícími 
dobrými vláhovými pomery 

30 B Kambizeme    eubazické    až    mezobazické    na   svahovinách 
sedimentárních  hornin -  pískovce, permokarbon,  flyš, stredne težké lehcí, až 
stredne skeletovité, vláhove príznivé až sušší 

31 A Kambizeme  modální  až  arenické,  eubazické  až mezobazické na 
sedimentárních,  minerálne  chudých   substrátech  -  pískovce,krídové  opuky, 
permokarbon,  vždy však  lehké, bez  skeletu až stredne skeletovité, málo 
vododržné, výsušné 
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32 A Kambizeme   modální   eubazické   až   mezobazické  na  hrubých 
zvetralinách,   propustných,  minerálne   chudých  substrátech,žulách,  
syenitech,  granodioritech,  méne  ortorulách, stredne težké  lehcí s  vyšším  
obsahem  grusu, vláhove  príznivejší ve vlhcím klimatu 

33 B Kambizeme modální eubazické až  mezobazické a kambizeme modální 
rubifikované   na  težších   zvetralinách  permokarbonu,  težké i stredne  težké,  
nekdy  i  stredne  skeletovité, s príznivými vláhovými pomery 

34 B Kambizeme    dystrické,     kambizeme    modální    mezobazické i 
kryptopodzoly modální na žulách,  rulách, svorech a fylitech,stredne težké  
lehcí až stredne  skeletovité, vláhove zásobené,vždy však v mírne chladném 
klimatickém regionu 

35 B Kambizeme    dystrické,    kambizeme    modální    mezobazické, 
kryptopodzoly  modální  vcetne   slabe  oglejených  variet,  na bridlicích,   
permokarbonu,    flyši,   neutrálních   vyvrelých horninách  a  jejich  
svahovinách,  stredne  težké,  až stredne skeletovité,  vláhove  príznivé  až  
mírne  prevlhcené, v mírne chladném klimatickém regionu 

36 B Kryptopodzoly  modální, podzoly  modální, kambizeme  dystrické, prípadne   i  
kambizem   modální  mezobazická,   bez  rozlišení matecných  hornin,  
prevážne  stredne  težké  lehcí,  s  ruznou skeletovitostí,   pudy   až   mírne   
prevlhcované,  vždy  však v chladném klimatickém regionu 

37 B Kambizeme  litické,  kambizeme   modální,  kambizeme  rankerové a rankery  
modální   na  pevných  substrátech   bez  rozlišení, v podornicí od 30 cm silne  
skeletovité nebo s pevnou horninou, slabe až  stredne skeletovité, v ornici  
stredne težké lehcí až lehké, prevážne výsušné, závislé na srážkách 

38 C Pudy jako  predcházející HPJ 37, zrnitostne  však stredne težké až težké, 
vzhledem k zrnitostnímu složení s lepší vododržností 

39 A Litozeme modální na substrátech bez rozlišení, s melkým drnovým horizontem  
s výchozy  pevných hornin,  zpravidla 10  až 15  cm mocným, s nepríznivými 
vláhovými pomery 

40 B Pudy se  sklonitostí vyšší než 12  stupnu, kambizeme, rendziny, pararendziny, 
rankery, regozeme,  cernozeme, hnedozeme a další, zrnitostne   stredne   
težké   lehcí   až   lehké,   s   ruznou skeletovitostí, vláhove závislé na klimatu a 
expozici 

41 C Pudy  jako u  HPJ 40  avšak zrnitostne  stredne težké  až velmi težké s 
ponekud príznivejšími vláhovými pomery 

42 C Hnedozeme   oglejené  na   sprašových  hlínách  (prachovicích), spraších, 
stredne  težké, bez skeletu,  se sklonem k  docasnému prevlhcení 

43 C Hnedozeme  luvické,  luvizeme  oglejené  na  sprašových hlínách 
(prachovicích), stredne težké, ve  spodine i težší, bez skeletu nebo jen s 
prímesí, se sklonem k prevlhcení 

44 C Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách 
(prachovicích),  stredne težké,  težší ve  spodine, bez skeletu nebo s prímesí, 
se sklonem k docasnému zamokrení 

45 C Hnedozeme  oglejené  na  svahových  (polygenetických)  hlínách, casto s  
eolickou prímesí, stredne težké,  bez skeletu až slabe skeletovité, se sklonem 
k docasnému zamokrení 

46 C Hnedozeme  luvické  oglejené,  luvizeme  oglejené  na svahových 
(polygenetických) hlínách, stredne težké, ve spodine težší, bez skeletu  až   
stredne  skeletovité,  se   sklonem  k  docasnému zamokrení 

47 C Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizeme oglejené na svahových 
(polygenetických) hlínách,  stredne težké, ve spodine težší až stredne 
skeletovité, se sklonem k docasnému zamokrení 
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48 C Kambizeme  oglejené, rendziny  kambické oglejené,  pararendziny kambické 
oglejené a pseudogleje modální na opukách, bridlicích,permokarbonu nebo 
flyši, stredne  težké lehcí až stredne težké, bez  skeletu až  stredne skeletovité,  
se sklonem  k docasnému,prevážne jarnímu zamokrení 

49 D Kambizeme   pelické   oglejené,   rendziny   pelické  oglejené, pararendziny 
kambické a pelické oglejené a pelozeme oglejené na jílovitých zvetralinách  
bridlic, permokarbonu a  flyše, tufech a bazických  vyvrelinách, zrnitostne  
težké až  velmi težké  až stredne skeletovité, s vyšším sklonem k docasnému 
zamokrení 

50 C Kambizeme  oglejené  a  pseudogleje  modální  na žulách, rulách a jiných 
pevných horninách (které  nejsou v HPJ 48,49), stredne težké lehcí až stredne 
težké,  slabe až stredne skeletovité, se sklonem k docasnému zamokrení 

51 C Kambizeme   oglejené  a   pseudoglej  modální   na  zahlinených šterkopíscích,  
terasách  a  morénách,  zrnitostne  lehké  nebo stredne  težké  lehcí,  bez  
skeletu  až  stredne  skeletovité, s nepravidelným vodním režimem závislým na 
srážkách 

52 C Pseudogleje modální, kambizeme  oglejené na lehcích sedimentech 
limnického  tercieru  (sladkovodní  svrchnokrídové  a tercierní uloženiny), casto 
s prímesí  eolického materiálu, zpravidla jen slabe skeletovité, zrnitostne 
stredne  težké lehcí až lehké, se sklonem k docasnému prevlhcení 

53 C Pseudogleje  pelické  planické,  kambizeme  oglejené na težších sedimentech  
limnického  tercieru  (sladkovodní  svrchnokrídové a tercierní uloženiny), 
stredne težké až težké, pouze ojedinele stredne skeletovité, málo 
vodopropustné, periodicky zamokrené 

54 D Pseudogleje  pelické,  pelozeme  oglejené,  pelozeme vyluhované oglejené,  
kambizeme  pelické  oglejené,  pararendziny  pelické oglejené   na  slínech,   
jílech  morského   neogenu  a   flyše a jílovitých   sedimentech  limnického   
tercieru  (sladkovodní svrchnokrídové  a tercierní  uloženiny), težké  až velmi 
težké, s velmi nepríznivými fyzikálními vlastnostmi 

55 A Fluvizeme psefitické, arenické stratifikované, cernice arenické i pararendziny 
arenické  na lehkých nivních  uloženinách, casto s podložím teras, zpravidla 
píscité, výsušné 

56 B Fluvizeme modální eubazické až mezobazické, fluvizeme kambické, 
koluvizeme  modální na  nivních uloženinách,  casto s  podložím teras,  
stredne težké  lehcí  až  stredne težké,  zpravidla bez skeletu, vláhove príznivé 

57 C Fluvizeme  pelické  a  kambické  eubazické  až  mezobazické  na težkých  
nivních  uloženinách,  až  velmi  težké,  bez skeletu, príznivé vlhkostní pomery 
až prevlhcení 

58 B Fluvizeme glejové na nivních  uloženinách, poprípade s podložím teras,  
stredne težké  nebo  stredne  težké lehcí,  pouze slabe skeletovité, hladina 
vody níže 1 m, vláhové pomery po odvodnení príznivé 

59 D Fluvizeme glejové na nivních  uloženinách, težké i velmi težké,bez  skeletu,  
vláhové  pomery  nepríznivé,  vyžadují  regulaci vodního režimu 

60 B Cernice  modální  i  cernice   modální  karbonátové  a  cernice arenické na  
nivních uloženinách, spraši  i sprašových hlínách, stredne težké, bez skeletu,  
príznivé vláhové podmínky až mírne vlhcí 

61 C Cernice  pelické  i  cernice  pelické  karbonátové  na  nivních uloženinách,  
sprašových hlínách,  spraších, jílech  i slínech, težké i velmi težké, bez skeletu, 
sklon k prevlhcení 

62 C Cernice  glejové,   cernice  glejové  karbonátové   na  nivních uloženinách,  
spraši   i  sprašových  hlínách,   stredne  težké i lehcí, bez skeletu, docasne 
zamokrené spodní vodou kolísající v hloubce 0,5 - 1 m 
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HPJ HSP Vysvětlení HPJ 

63 D Cernice pelické  glejové i karbonátové  na nivních uloženinách, jílech a slínech, 
težké a  velmi težké, bez skeletu, nepríznivé vláhové pomery v dusledku 
vysoké hladiny spodní vody 

64 C Gleje  modální,   stagnogleje  modální  a   gleje  fluvické  na svahových 
hlínách, nivních  uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturnené,  s 
upraveným vodním  režimem, stredne težké až velmi težké, bez skeletu nebo 
slabe skeletovité 

65 C Gleje   akvické,  histické,   modální  zrašelinelé,  organozeme glejové   na   
nivních   uloženinách,   svahovinách,  horninách limnického  tercieru i  flyše, 
lehké  až velmi  težké s  vyšším obsahem organických látek, vlhcí než HPJ 64 

66 C Stagnogleje  modální  i  histické  na  píscích, jílech, slínech a nivních 
uloženinách,  lehké až velmi  težké s vyšším  obsahem organických látek,  
velmi nepríznivý vodní  režim, nevhodné pro jeho úpravu 

67 C Gleje   modální   na   ruzných   substrátech  casto  vrstevnate uložených,  v  
polohách  širokých  depresí  a  rovinných celku, stredne  težké až  težké, pri  
vodních tocích  závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, težko odvodnitelné 

68 C Gleje  modální i  modální zrašelinelé,  gleje histické, cernice glejové  
zrašelinelé  na  nivních  uloženinách  v okolí menších vodních  toku,  pudy  
úzkých   depresí  vcetne  svahu,  obtížne vymezitelné,  stredne težké  až velmi  
težké, nepríznivý  vodní režim 

69 C Gleje akvické,  gleje akvické zrašelinené  a gleje histické  na nivních 
uloženinách  nebo svahovinách, prevážne  težké, výrazne zamokrené, pudy 
depresí a rovinných celku 

70 C Gleje modální,  gleje fluvické a  fluvizeme glejové na  nivních uloženinách, 
poprípade s podložím teras, pri terasových cástech širokých niv, stredne težké 
až velmi težké, pri zvýšené hladine vody v toku trpí záplavami 

71 C Gleje fluvické, fluvizeme glejové, stejných vlastností jako HPJ 70, avšak 
výrazne vlhcí pri terasových cástech úzkých niv 72 

72 C Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních uloženinách, 
středně  těžké až velmi  těžké, trvale pod  vlivem hladiny vody v toku 

73 C Kambizeme oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální  
i   povrchové,  nacházející  se   ve  svahových polohách, zpravidla  zamokrené 
s výskytem  svahových prameništ, stredne težké až velmi težké, až stredne 
skeletovité 

74 C Pseudogleje   glejové   i   hydroeluviální,   gleje   povrchové zrašelinelé   i  gleje   
povrchové  histické,   gleje  akvické, stagnoglej  modální,  pudy  stredne  težké  
až  velmi težké, až stredne  skeletovité  nacházející  se  ve  svahových  
polohách, zamokrené se svahovými prameny, casto zrašelinelé 

75 C Kambizeme  oglejené,  kambizeme  glejové,  pseudogleje i gleje, pudy dolních  
cástí svahu, zamokrení  výraznejší než u  HPJ 74, obtížne    vymezitelné    
prechody,    na    deluviích   hornin a svahovinách, až stredne skeletovité 

76 C Pseudogleje,  gleje  zrašelinelé  i  histické, organozeme, vždy s výrazným  
rašelinením a  zamokrením, s  obtížnou dostupností,zpravidla stredne težké až 
velmi težké, skeletovité 

77 B Melké  strže do  hloubky 3  m s  výskytem koluvizemí, regozemí, kambizemí a  
dalších, s erozními smyvy  ornic, ruzné zrnitosti, bezskeletovité  až  silne  
skeletovité,  pro zemedelské využití málo vhodné 

78 B Hluboké  strže presahující  3 m,  s nemapovatelným  zastoupením 
hydromorfních  pud  -  gleju,  pseudo-gleju  a koluvizemí všech subtypu   s  
výrazne   nepríznivými  vlhkostními   pomery,  pro zemedelství nevhodné. 
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PŘÍLOHA 7 - ZASTOUPENÍ TŘÍD MUC V TÉMATICKÉM CELKU VEGETACE A NEÚRODNÁ ÚZEMÍ  
 
Vegetace a neúrodná území   

Schémata Kód Název třídy Kód Název třídy 

MUC 0 Uzavřené lesy (Closed Forest)     

  01 Mainly Evergreen Forest     

  011 Tropical Wet (Rain) Forest 0111 Lowland forest 

      0112 Submontane forest 

      0113 Montane forest 

      0114 Subalpine' forest 

      0115 Cloud forest 

  012 Tropical and Subtropical Semi-deciduous 0121 Lowland forest 

      0122 Submontane forest 

      0123 Montane forest 

      0124 Subalpine' forest 

  013 Tropical and Subtropical Semi-deciduous 0131 Lowland forest 

      0132 Montane or cloud forest 

  014 Subtropical Wet Forest 0141 Lowland forest 

      0142 Submontane forest 

      0143 Montane forest 

      0144 Subalpine' forest 

      0145 Cloud forest 

  015 Temperate and Subpolar Evergreen Wet Forest 0151 Temperate evergreen wet forest 

      0152 Subpolar evergreen wet forest 

  016 Temperate Evergreen with Deciduous Broad-
leaved 

0161 Lowland forest 

      0162 Submontane forest 

      0163 Montane forest 
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Vegetace a neúrodná území   

Schémata Kód Název třídy Kód Název třídy 

      0164 Subalpine' forest 

  017 Winter-Rain Evergreen Broad-leaved 
Sclerophyllous 

0171 Lowland and submontane 

      0172 Lowland and subm. < 50m tall 

  018 Tropical and Subtropical Evergreen Needle-leaved 0181 Lowland and submontane 

      0182 Montane and subalpine 

  019 Temperate and Subpolar Evergreen Needle-
leaved 

0191 Giant forest (> 50m) 

      0192 (Irregularly) Rounded crowns 

      0193 Conical crowns 

      0194 Cylindrical crowns 

  02 Mainly Deciduous Forest     

  021 Tropical and Subtropical Drought-deciduous 0211 Broad-leaved lowland and submontane 

      0212 Montane and cloud forest 

  022 Cold-deciduous Forest with evergreem Trees and 
Shrubs 

0221 With evergreen broad-leaved trees and climbers 

      0222 With evergreen needle-leaved trees 

  023 Cold-deciduous Froest with Evergreen trees 0231 Temperate lowland and submontane broad-leaved 

      0232 Montane or boreal 

      0233 Subalpine and subpolar 

  03 Extremely Xeromorphic (Dry) Forest     

  031 Sclerophyllous-dominated     

  032 Thirn-forest 0321 Mixed deciduous-evergreen 

      0322 Purely deciduous 

  033 Mainly Succulent Forest     

  1 Lesní krajina (Woodland)     

  11 Mainly Evergreen Woodland     
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Vegetace a neúrodná území   

Schémata Kód Název třídy Kód Název třídy 

  111 Evergreen Broad-leaved     

  112 Evergreen needle-leaved 1121 Rounded crowns 

      1122 Conical crowns prevailing 

      1123 Narrow cylindrical crowns 

  12 Mainly Deciduous Woodland     

  121 Drought-deciduous 1211 Broad-leaved lowland and submontane 

      1212 Montane and cloud forest 

  122 Cold-deciduous with Evergreens 1221 With evergreen broad-leaved trees and climbers 

      1222 With evergreen needle-leaved trees 

  123 Cold-deciduous without evergreens 1231 Broad-leaved deciduous 

      1232 needle-leaved deciduous 

      1233 Mixed deciduous 

  13 Extremely Xeromorphic (Dry) Woodland     

  131 Sclerophyllous-dominated     

  132 Thorn-forest 1321 Mixed deciduous-evergreen 

      1322 Purely deciduous 

  133 Mainly Succulent Forest     

  2 Křovinný porost (Shrubland)     

  21 Mainly Evergreen Shrubland     

  211 Evergreen Broad-leaved 2111 Low bamboo thicket 

      2112 Evergreen tuft-tree 

      2113 Broad-leaved hemisclerophyllous 

      2114 Broad-leaved sclerophyllous 

      2115 Suffruticose thicket 

  212 Evergreen Needle-leaved and Microphyllous 2121 Evergreen needle-leaved 



 Příloha 7 

 

143 

Vegetace a neúrodná území   

Schémata Kód Název třídy Kód Název třídy 

      2122 Evergreen microphyllous 

  22 Mainly Deciduous Shrubland     

  221 Drought-deciduous Mixed with evergreen Woody 
Plants 

    

  222 Drought-deciduous without Evergreens     

  223 Cold-deciduous 2231 Temperate deciduous 

      2232 Subalpine or subpolar 

  23 Extremely Xeromorphic (Dry) Shrubland     

  231 Mainly evergreen 2311 Evergreen subdesert 

      2312 Semi-deciduous subdesert 

  232 Deciduous Subdesert 2321 Without succulents 

      2322 With succulents 

  3 Zakrslý křovinný porost (Dwarf-Shrubland)     

  31 Mainly Evergreen Dwarf-shrubland     

  311 Evergreen Dwarf-shrub Thicket 3111 Caespitose thicket 

      3112 Creeping or matted thicket 

  312 Evergreen Dwarf-shrub Thicket 3121 Evergreen cushion 

          

  313 Mixed Evergreen and Herbaceous formation 3131 True evergreen & herbaceous mixed 

      3132 Partial evergreen & herbaceous mixed 

  32 Mainly Deciduous Dwarf-shrubland     

  321 Facultative Drought-deciduous     

  322 Obligate Drought-deciduous 3221 Drought-deciduous caespitose 

      3222 Drought-deciduous creeping or matted 

      3223 Drought-deciduous cushion 

      3224 Drought-deciduous mixed 
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Vegetace a neúrodná území   

Schémata Kód Název třídy Kód Název třídy 

  323 Cold-deciduous 3231 Drought-deciduous caespitose 

      3232 Drought-deciduous creeping or matted 

      3233 Drought-deciduous cushion 

      3234 Drought-deciduous mixed 

  33 Extremely Xeromorphic Dwarf-shrubland     

  331 Mainly Evergreen 3311 Evergreen subdesert 

      3312 Semi-deciduous subdesert 

  332 Deciduous Subdesert 3321 Without succulents 

      3322 With succulents 

  34 Tundra     

  341 Mainly Bryophyte 3411 Caespitose 

      3412 Creeping or matted 

  342 Mainly Lichen     

  4 Byliny (Herbaceous Vegetation)     

  41 Tall Graminoid     

  411 With Trees Covering 10-40 % 4110 Trees: needle-leaved evergreen 

      4111 Trees: broad-leaved evergreen 

      4112 Trees: broad-leaved semi-evergreen 

      4113 Trees: broad-leaved deciduous 

  412 With Trees < 10 % 4120 Trees: needle-leaved evergreen 

      4121 Trees: broad-leaved evergreen 

      4122 Trees: broad-leaved semi-evergreen 

      4123 Trees: broad-leaved deciduous 

      4124 Tropical or subtropical with trees and shrubs in tufts on termite 
nests 

  413 With Shrubs 4130 Shrubs: needle-leaved evergreen 
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Vegetace a neúrodná území   

Schémata Kód Název třídy Kód Název třídy 

      4131 Shrubs: broad-leaved evergreen 

      4132 Shrubs: broad-leaved semi-evergreen 

      4133 Shrubs: broad-leaved deciduous 

      4134 Tropical or subtropical with trees and shrubs in tufts on termite 
nests 

  414 With Tuft Plants (usu. palms) 4141 Tropical with palms 

  415 Without Woody Synusia 4151 Tropical 

  42 Medium Tall     

  421 With Trees Covering 10-40 % 4210 Trees: needle-leaved evergreen 

      4211 Trees: broad-leaved evergreen 

      4212 Trees: broad-leaved semi-evergreen 

      4213 Trees: broad-leaved deciduous 

  422 With Trees < 10 % 4220 Trees: needle-leaved evergreen 

      4221 Trees: broad-leaved evergreen 

      4222 Trees: broad-leaved semi-evergreen 

      4223 Trees: broad-leaved deciduous 

      4224 Tropical or subtropical with trees and shrubs in tufts on termite 
nests 

  423 With Shrubs 4230 Shrubs: needle-leaved evergreen 

      4231 Shrubs: broad-leaved evergreen 

      4232 Shrubs: broad-leaved semi-evergreen 

      4233 Shrubs: broad-leaved deciduous 

      4234 Tropical or subtropical with trees and shrubs in tufts on termite 
nests 

      4235 Woody synusia of deciduous thorny shrubs 

  424 Open Synusia of Tuft Plants 4241 Subtropical with open palm groves 

  425 Without Woody Synusia 4251 Mainly sod grasses 
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Vegetace a neúrodná území   

Schémata Kód Název třídy Kód Název třídy 

      4252 mainly bunch grasses 

  43 Short Graminoid     

  431 With Trees Covering 10-40 % 4310 Trees: needle-leaved evergreen 

      4311 Trees: broad-leaved evergreen 

      4312 Trees: broad-leaved semi-evergreen 

      4313 Trees: broad-leaved deciduous 

  432 With Trees < 10 % 4320 Trees: needle-leaved evergreen 

      4321 Trees: broad-leaved evergreen 

      4322 Trees: broad-leaved semi-evergreen 

      4323 Trees: broad-leaved deciduous 

      4324 Tropical or subtropical with trees and shrubs in tufts on termite 
nests 

  433 With Shrubs 4330 Shrubs: needle-leaved evergreen 

      4331 Shrubs: broad-leaved evergreen 

      4332 Shrubs: broad-leaved semi-evergreen 

      4333 Shrubs: broad-leaved deciduous 

      4334 Tropical or subtropical with trees and shrubs in tufts on termite 
nests 

      4335 Woody synusia of deciduous thorny shrubs 

  434 Open Synusia of Tuft Plants 4341 Subtropical with open palm groves 

  435 Mainly Bunch Grasses with Woody Synusia 4351 Tropical alpine with tuft plants 

      4352 Tropical alpine, but very open, with no tuft plants 

      4353 Tropical or subtropical with open stands of evergreens 

      4354 With dwarf-shrubs 

  436 Without Woody Synusia 4361 Short-grass communities 

      4362 Bunch-grass communities 
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Vegetace a neúrodná území   

Schémata Kód Název třídy Kód Název třídy 

  437 Short to Medium Tall Mesophytic Communities 4371 Sodgrass communities 

      4372 Alpine, subalpine meadows 

  44 Forb (broad-leaved) Vegetation     

  441 Tall Forb Communities 4411 Fern thickets 

      4412 Mainly annual forbs 

  442 Low Forb Communities 4421 Mainly perennial flowering forbs and ferns 

      4422 Mainly annual forbs 

  5 Neúrodné oblasti (Barren Land)     

  51 Dry Salt Flats     

  52 Sandy Areas     

  53 Bare Rock     

  56 Other     

  8 Obdělávané oblasti (Cultivated Land)     

  81 Agriculture     

  811 Row Crop or Pasture     

  812 Orchard or Horticulture     

  813 Confined Livestock feeding     

  814 Other Agriculture     

  82 Non-agriculture     

  821 Parks and Athletic fields     

  822 Golf Courses     

  823 Cemeteries     

  824 Other Non-agriculture     

 

 

 


