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ANOTACE 

 Diplomová práce se zabývá popisem sekundárního zpřístupnění lesních porostů 

lesními odvozními cestami 2. třídy označovanými jako 2L. Jedná se o návrh nových úseků 

lesních odvozních cest do stávající sítě lesních cest za pomocí geoinformačních 

technologií. Práce byla řešena v software ArcGIS Desktop a byla rozdělena do dvou částí. 

V první části je řešeno vymezení částí lesních porostů dostupných prostřednictvím stávající 

cestní sítě. V druhé části je řešen návrh nových úseků cest do oblastí nedostupných 

prostřednictvím stávající cestní sítě. 

KLÍČOVÁ SLOVA: ArcGIS, GIT, lesní odvozní cesta, síť lesních odvozních cest. 

 



SUMMARY 

This thesis deals with description of secondary accessimg of second-class forest 

hauling roads. These roads are marked L2. New segments of forest hauling roads are 

designed to the existing forest transportation network using GIT. The problem was solved 

in ArcGIS software and it was divided into two parts. The first step marks out the parts of 

the forest that are accessible through the existing network of roads. The second step 

designs new road segments.  

KEYWORDS: ArcGIS , GIT, forest transportation network, forest hauling roads. 
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ÚVOD 

Dopravní sítě jsou jedním z krajinných prvků, které člověk vytvořil pro potřebu 

efektivního přemisťování osob, materiálů aj. Optimalizací jejich umístění můžeme 

dosáhnout nižších nákladů na dopravu, ušetřit zdroje použité na výstavbu a údržbu, a také 

čas potřebný na přepravu. Následující text pojednává o způsobu umístění nových tras 

lesních odvozních cest z hlediska efektivity přibližování vytěženého dřeva na tyto cesty.  

Zadavatelem práce je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů pobočka Frýdek-Místek. 

Území, pro které byla práce zpracována, je označováno jako Přírodní lesní oblast 40 

(PLO 40) a nachází se v Moravskoslezských Beskydech. Konkrétně se jedná o oblast 

Rožnova pod Radhoštěm, Frenštátu pod Radhoštěm, Ostravice, Frýdku-Místku a 

Jablunkova.  Přírodní lesní oblast 40 je charakterizována horským reliéfem s lesnatostí 

75 % a podprůměrnou hustotou lesní odvozní sítě. Nedostatečná hustota lesní sítě je z části 

vyvážená sítí místních komunikací a účelových polních komunikací. Zvláštností této 

oblasti je náchylnost podloží karpatského flyše k sesuvům a jeho nižší únosnost při 

zvýšené vlhkosti. Lesní dopravní síť v této oblasti byla budována postupně podle potřeby 

od poloviny šedesátých let minulého století. Nerozsáhlejší budování sítě bylo provedeno v 

sedmdesátých a osmdesátých letech. V poslední době se věnuje pozornost rekonstrukcím a 

údržbě cest [3].  

Tradičně je návrh lesních cest prováděn specialistou na lesní dopravní sítě, který 

cesty navrhuje buď na vrstevnicové mapě, nebo přímo v terénu. Tento text se zabývá 

alternativním řešením návrhů lesních odvozních cest, a to s pomocí geoinformačních 

technologií. Zadavatel práce, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, provedl inventarizaci 

lesních odvozních cest na území, při které stanovil parametry lesní odvozní sítě a území 

rozčlenil do transportních segmentů. Stanovené parametry jsou v práci použity k porovnání 

s modelovými parametry, kterých by lesní odvozní cesty měly nabývat.  

Cílem práce je lesní dopravní síť v PLO 40 s nově navrhnutými úseky cest za 

pomoci geoinformačních technologií. Jedná se tedy o doplnění stávající lesní dopravní sítě 

tak, aby její hustota odpovídala modelové hustotě lesní dopravní sítě, která je jedním 

z parametrů lesních dopravních sítí. 

 Při návrhu nových úseků cest se vycházelo z ČSN 73 6108, lesní dopravní síť, 

která udává parametry pro výstavbu lesních dopravních cest, např. maximální spád cesty 

(obecné charakteristiky lesních cest se nachází v PŘÍLOZE 1). Dále je potřeba při návrhu 

brát v úvahu morfologii terénu, únosnost podloží, hydrografickou síť, silniční a železniční 
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síť. Po domluvě se zadavatelem nebude v postupu počítáno se stářím a stavem lesního 

porostu a liniovými prvky, kterými jsou nadzemní a podzemní vedení.  
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1 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je navrhnout nové úseky lesních cest do stávající sítě lesních cest tak, 

aby nově navržené úseky zpřístupnily dopravně nepřístupné lokality, propojily stávající 

lesní cesty nebo snížily přibližovací vzdálenost na současné lesní odvozní cesty. 

Očekávaným výstupem práce je vektorová vrstva formátu ESRI Shapefile obsahující 

návrhy nových úseků cest splňujících technické požadavky vyplývající z ČSN 73 6108, 

Lesní dopravní síť. Při návrhu lesních odvozních cest třídy 2L se jedná především o 

maximální povolený podélný sklon cesty. U cest třídy 2L je tato hodnota závislá na 

povrchu vozovky. Pokud je povrch vozovky nezpevněný, tak povolený maximální podélný 

sklon dosahuje 8 % u nesoudržných zemin a 10 % u soudržných zemin. U zpevněné 

vozovky je maximální povolený podélný sklon 12 % (viz PŘÍLOHA 1).  

Před samotným návrhem nových úseků cest je potřeba určit lesní porosty, které 

nejsou obslouženy současnou sítí cest, nebo najít takové lesní porosty, které jsou 

obslouženy stávajícími cestami, ale přibližování dřeva na ně je prováděno z velkých 

vzdáleností a je tedy neefektivní a neekonomické. 
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2  DOPRAVNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ LESA 

Diplomová práce vychází z dat, které byly získány při inventarizaci lesní dopravní 

sítě, která byla na území provedena v návaznosti na ČSN 73 6108. Díky datům získaným 

inventarizací je možné porovnávat současný stav lesní odvozní sítě se stavem modelovým, 

kterého by mělo být dosaženo vhodnými návrhy do stávající sítě lesních odvozních cest.  

2.1 Současné zpřístupnění lesa 

V celé oblasti byly lesní odvozní cesty zatříděny do kategorií 1L (celoročně 

sjízdné) a 2L (sezónně sjízdné) a přiřazeny k jednotlivým lesním odvozním celkům
1
. Síť 

lesních odvozních cest navazuje na místní komunikace nebo přímo na silniční síť[3].  

Celkově se na ploše cca 62 000 ha porostní půdy nachází: 

 Lesních odvozních cest:  1539,4 km 

             třídy 1L:   825,1 km 

  třídy 2L:  714,4 km 

 Průměrná hustota cestní sítě:  24,5 [m.ha-1] 

2.2 Vymezení transportních segmentů 

Z metodiky Dopravní zpřístupnění lesa [3] vychází definice transportního segmentu 

a zařazení transportních segmentů do typů: 

 „Transportní segment je uceleným územím lesa, jistou gravitační jednotkou 

usměrňující tok dřeva, lidí a materiálu s přirozenými či vlastnickými hranicemi, a to 

hřebeny, vodotečemi, veřejnými komunikacemi, okrajem lesa, elektrovody atd.“  

Rozdělení lesa do transportních segmentů umožnilo modelově řešit hustotu 

stávající lesní dopravní sítě.   

Typy transportních segmentů: 

 Typ O: Typ transportního segmentu O se nachází v oblastech bez odvozních 

cest procházejících lesem. Dříví gravituje k cestám vedoucím mimo les (ty se 

do modelové hustoty nezapočítávají). Morfologie terénu není rozhodující.  

hO = 0 [m.ha
-1

] h – modelová hustota odvozních cest na jeden hektar 

                                 
1 Lesní odvozní celek je soubor transportních segmentů, pro výpočet dopravní optimalizace sítě. Na 

sledovaném území  PLO 40 se nachází 6 lesních odvozních celků – Frenštát p. Radhoštěm (FR1 a FR2), 

Rožnov p. Radhoštěm (RO1 a RO2), Ostravice (OS1 a OS2), Jablunkov (JA1) a Frýdek-Místek (FM1). 
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 Typ A:  Oblasti rovin a náhorních plošin s minimem omezujících vlivů. 

hA ≤ 15 [m.ha
-1

] 

 Typ B: Odvozní síť vyšších horských poloh, hřebenové a etážové cesty, 

převažuje antigravitační přibližování lanovkami. 

hB ≤ 17,5 [m.ha
-1

] 

 Typ C: Odvozní síť v pahorkatinách a nižších horských polohách s cestní sítí 

po hřebenech a v údolních polohách. Jednostranné i oboustranně gravitující 

hmota. 

hC ≤ 22,5 [m.ha
-1

] 

 Typ D: Odvozní síť v luhu, v inundačních oblastech, v terénech s krátkými 

svahy a zaříznutou údolnicí. Značné vnější omezení, relativně malá gravitační 

území. 

hD ≤ 25 [m.ha
-1

] 

 Typ E: Odvozní síť v pahorkatinách s členitými a dlouhými svahy s kombinací 

etážových a údolních cest. Obtížné limitující vnitřní a vnější podmínky. 

hE ≤ 27,5 [m.ha
-1

] 

2.3 Varianty řešení sítě lesních odvozních cest 

Síť lesních odvozních cest bývá navrhována v jedné ze dvou variant, přičemž 

výběr záleží především na morfologii terénu [3]. 

Varianty řešení cestní sítě:  

A. Cestní síť pouze z údolních cest 

B. Cestní síť z údolních, etážových a hřebenových cest  

Ad A) Bývá navrhována při malých délkách svahů (250 – 300 m), běžně se tato 

varianta vyskytuje v pahorkatinách. 

Ad B) Tento typ lesní odvozní sítě bývá navrhován v horských oblastech, kde není 

možné gravitovat dříví pouze k údolním cestám, proto bývají navrhovány také cesty 

etážové a hřebenové. Při návrhu hřebenových cest se předpokládá lanovkové přibližování 

dříví. Při zpřístupňování pahorkatin s náhorními plošinami a příkrými svahy se etážové 

cesty vedou na jejich rozhraní. 
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Při návrhu konkrétní trasy odvozní cesty je postupováno tak, že se určí kardinální 

body
2
 tras v terénu. Kladné kardinální body jsou poté návrhem propojeny. 

2.4 Ukazatelé cestní sítě 

Mezi ukazatele cestní sítě patří hustota a rozestup cest, teoretická přibližovací 

vzdálenost a modelová skutečná přibližovací vzdálenost. Výpočtem a porovnáním 

zmíněných ukazatelů lze zjistit deficit cestní sítě v jednotlivých lesních odvozních celcích, 

pro něž bylo porovnání vytvořeno (viz Tabulka 2 a PŘÍLOHA 2).  

2.4.1 Skutečné parametry lesní odvozní sítě 

 Hustota lesních odvozních cest: 

 

D – celková délka lesních odvozních cest v uvažované oblasti v metrech 

P – plocha oblasti v hektarech 

 Rozestup lesních odvozních cest:   

 

H – hustota cest  

2.4.2 Modelové parametry lesní odvozní sítě 

 Hustota lesních odvozních cest (závislá na typu transportního segmentu): 

Tabulka 1: Modelová hustota sítě lesních odvozních cest 

Typ transportního 

segmentu 

Modelová hustota cestní 

sítě (m/ha) 

O 0 

A 15 

B 17,5 

C 22,5 

D 25 

                                 
2 Kardinální body cesty jsou body, které určí projektant. Trasa by jimi měla procházet – kladné kardinální 

body (např. počátek a konec trasy, vodoteče), nebo naopak se jim vyhnout – záporné kardinální body (např. 

skály). 
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E 27,5 

V následující tabulce se nachází porovnání hustot lesních odvozních cest pro 

jednotlivé lesní odvozní celky. 

Tabulka 2: Porovnání hustot lesních odvozních cest v lesních odvozních celcích 

LOC Skutečná hustota sítě 

[m.ha
-1

] 

Modelová hustota 

sítě [m.ha
-1

] 

Rozdíl skutečné a 

modelové délky sítě 
[km] 

FR1 25,5 26,0 -1 

FR2 29,3 26,5 6,3 

RO1 17,4 24,6 -27 

RO2 18,3 26,9 -40,4 

OS1 25,3 27,0 -21,4 

OS2 30,5 27,2 21,7 

FM1 24,7 27,1 -30,7 

JA1 21,9 26,9 -82,8 

 Záporné znaménko u hodnoty rozdílu skutečné a modelové délky sítě udává deficit 

cestní sítě v příslušném lesním odvozním celku, vypočítaný ze skutečných a modelových 

hodnot hustoty cestní sítě pro jednotlivé lesní odvozní celky. 

 Rozestup lesních odvozních cest:   

 

H – hustota lesních odvozních cest závislá na typu transportního segmentu  

 Teoretická přibližovací vzdálenost: 

Jednostranné přibližování:  

Oboustranné přibližování:  

R – rozestup cest podle typu transportního segmentu 

Jednostranné přibližování znamená přibližování dřevní hmoty na cestu pouze 

z jedné strany, takový postup je aplikován v případech, kdy přibližování z obou stran není 

možné, nebo není ekonomické (např. cesta vede údolím se strmými svahy vedle řeky nebo 

silnice, dřevo je tedy možné na odvozní cestu přibližovat pouze ze svahu). 
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 Skutečná přibližovací vzdálenost průměrná, modelová: 

 

dt – teoretická přibližovací vzdálenost 

αt – průměrný sklon terénu 

αc – průměrný spád přibližovací cesty 

Ukazatel skutečná modelová přibližovací vzdálenost udává vzdálenost, při jejímž 

překročení vznikají plochy lesního porostu, ze kterých není možné přibližovat k žádné 

z lesních odvozních cest. Na základě tohoto ukazatele lze vymezit oblasti, které jsou 

dostupné prostřednictvím stávající lesní odvozní sítě, i když se v některých případech 

jedná o dostupnost neefektivní. 

2.4.3 Optimální přibližovací vzdálenost 

Optimální přibližovací vzdálenost, je vzdálenost, do které je ekonomické 

přibližovat dříví na odvozní cestu. Jak udává [13], [15] optimální přibližovací vzdálenost 

je: 

 200 – 250 m pro přibližování v traktorových terénech
3
 

 400 – 500 m pro přibližování v lanovkových terénech
4
 

Optimální rozestup odvozních cest je tedy: 

 400 – 500 m pro přibližování v traktorových terénech 

 800 – 1000 m pro přibližování v lanovkových terénech. 

  

                                 
3 Terén se sklonem do 30 %. V některých zdrojích uváděna hodnota 40 %. 
4 Terén se sklonem nad 30 %, případech neúnosného podloží či velkých překážek i méně. 
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3 METODY NÁVRHU 

Na území České republiky je běžným postupem provádět návrh lesních odvozních 

cest přímo v terénu nebo na vrstevnicových mapách. V obou metodách jsou nejdříve 

určeny kardinální body a ty jsou poté propojeny trasami.  

3.1 Návrh cest pomocí vrstevnicových map 

Při návrhu nových úseků odvozních cest jsou použity mapy s rozestupem 

vrstevnic 5 nebo 10 m s měřítkem 1 : 10 000 a vyšším. Na vrstevnicových mapách jsou 

nejdříve zakresleny kardinální body. Ty jsou poté spojeny sítí cest. Jednotlivé úseky mezi 

kardinálními body jsou propojeny pomocí odpichovátka, tak aby podélný sklon trasy 

nepřekročil 12 %. Při celém postupu je brán ohled na stávající síť odvozních cest. Nové 

trasy jsou voleny tak, aby stávající odvozní síť vhodně doplňovaly. 

3.2 Návrh cest v rámci venkovního šetření 

Při návrhu cest přímo v terénu, jsou opět nejdříve zvoleny kardinální body tras. 

Dále postupováno podle následujících zásad:  

 Při délce spádnice do 500 m je ve svahu navrhována jedna odvozní cesta 

(údolní, etážová, hřebenová) 

 Při délce spádnice do 1000 m je navrhována jedna etážová cesta uprostřed 

 Při délce svahu do 1500 m jsou navrhovány dvě odvozní cesty 

3.3 Návrh cest pomocí geoinformačních technologií 

Geoinformační technologie jsou podle [14] technologie, které umožňují práci 

s prostorovými daty v rozsahu od jejich získávání až po jejich vizualizaci. Patří mezi ně: 

 Geografické informační systémy  

 Dálkový průzkum Země 

 Digitální modely reliéfu 

 Další 

V České republice se k návrhu nových úseků lesních odvozních cest běžně 

geoinformační technologie nepoužívají, proto zatím nebyla vypracována metodika návrhu 

lesních odvozních cest pomocí těchto technologií. 
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Ve Slovensku byl vytvořen expertní systém pro návrh lesních odvozních cest. 

Systém vychází z klasického postupu návrhu lesních odvozních cest – vymezení 

přibližovacích vzdáleností, vyhledání kardinálních bodů a propojení kardinálních bodů, 

který automatizuje [8], [9], [10].  

Tato práce vychází ze stejného principu - návrhu nových úseků cest ve třech 

krocích: 

1. Výpočet přibližovacích vzdáleností a jejich vymezení ve sledovaném území 

2. Návrh kardinálních bodů  

3. Propojení kardinálních bodů 

Všechny operace spojené s uvedenými kroky jsou prováděny pomocí 

geoinformačních technologií. 
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4 POUŽITÁ DATA A DATOVÉ SERVERY 

Data pro zpracování diplomové práce byla čerpána ze tří zdrojů. Prvním zdrojem 

dat byl Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, který poskytl data OPRL ve vektorovém 

formátu - data s lesnickou tematikou, data digitálního modelu terénu (dále jen DMT) a 

přehledy lesní dopravní sítě v tabulkách ve formátu Microsoft Excel. Druhým zdrojem dat 

byl Institut geoinformatiky, který mi poskytl data Digitálního modelu území 1 : 25000 

(dále jen DMÚ 25) pro Moravskoslezský kraj. Třetím zdrojem dat byl mapový server 

Portálu veřejné správy. 

4.1 Data 

4.1.1 Vektorová data oblastního plánování rozvoje lesů (OPRL) 

Všechna vektorová data byla poskytnuta ve formátu ESRI Shape File a nebyla 

tedy nutná jejich transformace pro práci s nimi v programové aplikaci ArcGIS Desktop.  

Datové vrstvy ESRI shapefile: 

 DOPR_Lines_815 – vektorová liniová vrstva lesních odvozních cest 1. a 2. 

třídy pro PLO 40 v souřadnicovém systému S-JTSK. 

 LES_Areas_27 – vektorová polygonová vrstva vymezující les (porostní půdy) 

v PLO 40 v souřadnicovém systému S-JTSK. 

 PLO40_Lines_51 – liniová vrstva hranic oblasti PLO 40 (souřadnicový systém 

S-JTSK). 

 TSEG_Areas_813 – polygonová vrstva obsahující transportní segmenty v PLO 

40 v souřadnicovém systému S-JTSK. 

 TT_PLO40 – polygonová vrstva obsahující těžebně-dopravní klasifikaci terénu 

pro PLO 40 v souřadnicovém systému S-JTSK obsahující nezmapovaná území 

značená jako 0. 

4.1.2 Digitální model terénu 

Digitální model terénu PLO 40 byl ÚHÚL poskytnut jako mozaika ve formátu 

ASCII (počet sloupců − 8000, počet řádků – 4500). Datový model byl ÚHÚL generován z 

podkladových dat výškopisu ČÚZK, konkrétně se jedná o výškopis ZABAGED, pomocí 

programové aplikace GeoMedia. Přesnost tohoto modelu nebyla prozatím vyhodnocena. 
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4.1.3 Data Microsoft Excel 

Data v tabulkách MS Excel obsahující popisy terénních typů, seznamy lesních 

odvozních cest s jejich parametry, souhrny výpočtů ukazatelů cestní sítě pro lesní odvozní 

celky atd. 

4.1.4 Digitální model území 1 : 25000 

Z DMÚ25 pro MSK byly v práci použity vrstvy tříd geoprvků zvané Feature 

Classes, které byly součástí dodané vrstvy ve vektorovém topologickém formátu 

ARC/INFO Coverage [11]. Jedná se o tematické vrstvy: 

 Komunikace 

 Vodstvo 

 Sídla 

 Rostlinný kryt 

 Hranice 

 Reliéf 

4.2 Datové servery 

Při návrhu cest byly použity vrstvy z datového serveru Portálu veřejné správy. Pro 

pomoc při umisťování kardinálních bodů byla použita ortofotomapa s rozlišením 1 m a 

databáze DMÚ 25 pro území Zlínského kraje, ve kterém se PLO 40 z části nachází. 
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5 PROGRAMOVÉ APLIKACE A POUŽITÉ OPERACE 

5.1 Programové aplikace 

Při zpracování byly použity programové aplikace: 

 ArcGIS Desktop v. 9.2 a v. 9.3 

 Microsoft Excel 2007 

 Statgraphics Plus v. 5 

Celá práce byla řešena pomocí souboru integrovaných aplikací ArcGIS Desktop 

v. 9.2 a v. 9.3 [1], která umožňuje řešit GIS úlohy, geografické analýzy, vytvářet mapy, 

vizualizovat data apod. Pro práci s tabulkami byl použit software MS Excel 2007 a pro 

statistické analýzy byla použita programová aplikace Statgraphics Plus v. 5.  

5.2 Popis použitých operací 

Operace použité při zpracování práce lze rozdělit do tří kategorií na základě 

datového formátu, pro který byly operace prováděny, následovně: 

1. Operace s vektorovými daty 

2. Operace s rastrovými daty 

3. Operace s rastrovými i vektorovými daty 

4. Transformace dat 

5.2.1 Operace s vektorovými daty 

Operace s vektorovými daty, které byly při zpracování použity, lze rozdělit na 

operace, které pracují s jednou vrstvou [5]. Následují použité operace s jejich krátkým 

popisem. 

 Select – výběr prvků podle atributů nebo polohy 

 Erase – vyříznutí prvků z vrstvy pomocnou vrstvou 

 Dissolve – spojení prvků ve vrstvě na základě hodnoty atributu 

 Append – spojení oddělených datových vrstev do jedné 

Ve zpracování byly použity také operace s více vrstvami. Podle [5] jsou to 

operace založené na logických vztazích mezi datovými vrstvami. Mezi tyto použité 

operace patří:  

 Union – sjednocení vrstev, kombinace vrstev vstupujících do operace 
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 Intersect – patří k překryvným operacím s více vrstvami a je ekvivalentem 

pro Booleanovskou operaci AND. Při překryvu je vstupní vrstva rozdělena 

na části, které odpovídají protínající vrstvě a k těmto částem je připojena 

dodatečná informace z protínající vrstvy.  

5.2.2 Operace s rastrovými daty 

Mezi operace prováděné s rastrovými daty patří operace: 

 Reclassify – jedná se o operaci klasifikace. Podle [5] jde o proces 

manipulace s velkým množstvím dat, při kterém je prováděna organizace 

dat do tříd, na základě jejich hodnot. Při procesu klasifikace je nejdříve 

potřeba určit optimální počet tříd a poté hodnoty do těchto tříd zařadit. 

 Slope - operace [1] počítá sklon pomocí Pythagorovy věty pro 3 × 3 buňky 

rastru. Nejvyšší vypočítanou hodnotu dosadí do centrální buňky. Hodnota 

v centrální buňce tedy vyjadřuje hodnotu maximálního gradientu sklonu z 

osmisousedství. 

 Path Distance – operace počítá akumulovanou vzdálenost od zdroje 

daného rastrovou nebo vektorovou vrstvou. V této práci byly pro výpočet 

vzdálenosti od zdroje použity vstupy DMT a nákladový povrch, pro který 

je možné zvolit dva faktory – horizontální a vertikální, které ovlivňují 

velikost nákladu v buňce rastru. V práci byl použit pouze vertikální faktor, 

který ovlivňuje náklad na průchod buňkou v závislosti na sklonu mezi 

buňkami. Nákladový povrch, přes který byla akumulovaná vzdálenost od 

zdroje počítána, je vypočten ze vstupů podle vzorce: 

 

Výstupem operace jsou dvě rastrové vrstvy − jedna obsahující akumulovanou 

vzdálenost od zdroje, druhá obsahující kódovaný směr nejmenšího nákladu 

směrem z buňky. 

 Cost Path – operace počítá nejkratší cestu k cíli. Vstupem do operace jsou 

vektorová nebo rastrová vrstva cílů, rastr s akumulovanou vzdáleností od 

zdroje a tzv. Backlink Raster, který obsahuje kódovanou hodnotu nejkratší 

cesty z buňky do osmi sousedních. Oba rastry jsou výstupem z funkce 

Path Distance. 
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5.2.3 Operace s rastrovými i vektorovými daty 

K operacím prováděným za pomoci rastrových i vektorových dat, které byly při 

zpracování použity, patří operace: 

 Surface Length – operace vypočítá terénní délku pro liniové prvky na 

podkladu DMT. Vypočítanou délku přidá jako pole do atributové tabulky 

vstupní vrstvy. 

 Extract by Mask – operace provede výřez z  rastrové vrstvy na základě 

definované masky – polygonové vrstvy.  

5.2.4 Transformace dat 

Při zpracování byla transformována vektorová data na rastrová a obráceně. Pro 

transformace byly použity operace: 

 Feature to Raster – převede vektorová data na rastrová 

 Raster to Polygon – převede rastrová data na vektorový polygonový 

formát 
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6 POSTUP ŘEŠENÍ 

Řešení návrhu nových úseků lesních odvozních cest jsem rozdělila do tří hlavních 

kroků. V prvním kroku jsem vymezila oblasti, které nejsou v dosahu stávající sítě lesních 

odvozních cest nebo jsou v dosahu odvozní sítě, ale přibližovat na ně je neekonomické. 

V druhém kroku jsem řešila umístění kardinálních bodů a v třetím kroku jsem navrhla nové 

úseky cest v určených oblastech. 

6.1 Vymezení dopravně nepřístupných lokalit 

Vymezení neobsloužených oblastí je prováděno na základě modelové skutečné 

přibližovací vzdálenosti, která je popsána v kapitole dopravní zpřístupnění lesa, a udává 

modelovou přibližovací vzdálenost v závislosti na sklonu terénu a sklonu cesty. Určením 

této přibližovací vzdálenosti pro jednotlivé úseky cest a její následnou aplikací do terénu, 

je provedeno vymezení zón lesních porostů, které jsou dostupné prostřednictvím stávající 

sítě lesních odvozních cest. Následným vyříznutím těchto obsloužených oblastí z vrstvy 

lesních porostů v PLO 40 jsou získány oblasti nedostupné prostřednictvím stávající cestní 

sítě. Postup vymezení dopravně nepřístupných lokalit lze zapsat do několika kroků. 

Postup vymezení dopravně nepřístupných lokalit: 

1. Určení sklonu terénu a sklonu cest 

2. Popisná statistika a oprava sklonů cest 

3. Výpočet skutečné modelové přibližovací vzdálenosti (dsm) 

4. Kategorizace jednotlivých úseků cest podle hodnoty přibližovací vzdálenosti 

5. Výpočet akumulované terénní vzdálenosti od kategorizovaných úseků cest 

6. Vymezení dopravně přístupných lokalit 

7. Vymezení dopravně nepřístupných lokalit 

6.1.1 Určení sklonu terénu a sklonu cest 

Sklon terénu byl určen z dat DMT. Před jeho samotným určením bylo potřeba 

převést DMT z ASCII formátu do formátu GRID. Transformace byla provedena pomocí 

operace ASCII to Raster, která pomocí informací z hlavičky ASCII souboru transformuje 

data do rastrového formátu GRID s datovým typem Integer, který je specifikován 

konečnou množinou celých čísel. GRID je struktura, která je specifikována hodnotami 
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nadmořské výšky v pravidelném intervalu. Tato struktura má několik výhod: je jednoduché 

ji generovat a topologická informace je tu implicitně definována[12].  

Pro výpočet sklonu terénu byla použita funkce Slope s hodnotami sklonu 

v procentech. 

Sklon cest byl vypočten v několika krocích: 

1. Určení délky jednotlivých cest (2D) 

2. Určení terénní délky pro jednotlivé cesty 

3. Výpočet převýšení cesty na základě délky a terénní délky 

4. Výpočet sklonu cesty v procentech 

Ad 1) Určení délky (2D) jednotlivých cest  

Určení délky jednotlivých cest bylo provedeno výpočtem planimetrické délky pro 

jednotlivé položky v atributové tabulce vektorové vrstvy lesních odvozních cest. Nejdříve 

bylo do atributové tabulky vloženo nové pole datového typu Float, který zachovává 

desetinná místa v číselných hodnotách. Pro velmi krátké úseky cest je potřeba počítat i s 

desetinnými hodnotami pro zachování přesnosti dalšího výpočtu. Poté byla pomocí modulu 

Calculate Geometry automaticky vypočtena délka jednotlivých cest s přesností na 5 

desetinných míst. 

Ad 2) Určení terénní délky (3D) pro jednotlivé cesty 

Terénní délka vyjadřuje délku linie měřenou po terénu, je tedy větší nebo rovna (v 

rovném terénu bez sklonu) délce v rovině. Tato délka byla vypočtena pomocí funkce 

Surface Length. Při výpočtu byl jako vstupní terén použit DMT a jako vzorkovací 

vzdálenost byla použita velikost buňky DMT (10 m), aby se zajistil co nejpřesnější výpočet 

terénní vzdálenosti. Výstupem této funkce je vektorová vrstva lesních odvozních cest 

s novým polem v atributové tabulce vyjadřujícím hodnotu terénní vzdálenosti pro všechny 

položky atributové tabulky na 5 desetinných míst. 

Ad 3) Výpočet převýšení cesty na základě délky a terénní délky 

Převýšení cest bylo vypočteno pomocí Pythagorovy věty za využití planimetrické 

délky a terénní délky podle vzorce: 

 

 Výpočet probíhal v atributové tabulce vektorové vrstvy lesních odvozních cest a 

výsledek byl zapsán do nového pole.  
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Ad 4) Výpočet sklonu cesty v procentech 

Pro všechny cesty byl ze získaných hodnot vypočten sklon v procentech pomocí 

vzorce: 

 

6.1.2 Popisná statistika pro sklon cest a oprava sklonů cest 

Protože je DMT je ve své jižní části ořezán hranicemi PLO 40 vznikly při výpočtu 

sklonu cest, které leží v blízkosti hranic oblasti nebo na ní, chyby. Cesty, u kterých bylo 

zjištěno, že leží v blízkosti hranice DMT, na ní nebo ji dokonce protínají, byly 

identifikovány (10 úseků) a výpočet jejich sklonu byl proveden jiným způsobem. 

Jelikož k výpočtu sklonu cest je kromě jejich planimetrické délky potřeba znát i 

jejich převýšení, musel být pro jeho výpočet použit jiný zdroj výškových dat než DMT. 

Jako zdroj výškových dat byl použit server Portálu veřejné správy, ze kterého byla 

zobrazena data výškových vrstevnic z DMÚ 25 pro celou Českou republiku. Převýšení 

bylo pro každý úsek určeno pomocí odečtení nadmořských výšek pro jednotlivé konce 

úseků cest z vrstevnic. Poté byl dopočítán sklon v procentech podle vzorce uvedeného 

výše. 

I přes opravu sklonů cest ovlivněných hranicí DMT v datech sklonu cest zbyly 

hodnoty, které nejsou jako sklon cesty obvyklé. Proto byla pro data sklonu cest vypočtena 

popisná statistika v programové aplikaci Statgraphics Plus v. 5 a určena odlehlá 

pozorování v datech sklonu. Odlehlá pozorování lze vypočítat několika metodami [4], [7] 

například: 

1.  Vnitřní hradby 

2.  Z – souřadnice  

3.  Mediánová souřadnice 

 

Obrázek 1: Schéma pro výpočet sklonu 
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Ad 1) Vnitřní hradby  

Výpočet se provádí na základě interkvartilového rozpětí (IQR). Jako odlehlá 

pozorování jsou určeny hodnoty, které leží za vnitřními hradbami stanovenými pomocí 

IQR:  

 Dolní mez: ℎD = 0,25 − 1,5  

 Horní mez: ℎH = 0,75 + 1,5  

Použitím metody vnitřních hradeb jsou však určená odlehlá pozorování zatížena 

chybou, která vzniká tím, že pro výpočet vnitřních hradeb jsou odlehlá pozorování přímo 

použita.  

Pro data sklonu cest byly jako odlehlá pozorování identifikovány hodnoty sklonu: 

 Dolní mez: ≤ 1 %  

 Horní mez: ≥ 17 %. 

Ad 2) Z – souřadnice 

 Za odlehlé pozorování lze považovat hodnotu, jejíž absolutní hodnota                

z - souřadnice je větší než 3. 

 

Odlehlá pozorování určená metodou z – souřadnice opět podléhají chybě 

vyplývající z výpočtu hodnot z – souřadnice. Pro data sklonu byly jako odlehlá pozorování 

metodou z – souřadnice opět určeny hodnoty sklonu: 

 ≤ 1 %  

 ≥ 17 %. 

 Ad 3) Mediánová souřadnice 

Za odlehlé pozorování lze považovat hodnotu, jejíž absolutní hodnota mediánové 

souřadnice bude větší než 3. 

 

 

MAD - medián absolutní odchylky od mediánu 

Výpočtem odlehlých pozorování metodou mediánové souřadnice je odstraněna 

chyba vyplývající z výpočtu odlehlých pozorování při jejich přímém použití ve výpočtu. 
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Mediánovou souřadnicí byly v datech sklonu opět identifikovány hodnoty: 

 ≤ 1 %  

 ≥ 17 %. 

S hodnotami určenými jako odlehlé pozorování tedy úseky cest mající sklon ≤ 1 % 

a ≥ 17 % není dále počítáno v dalším zpracování.  

6.1.3 Výpočet skutečné modelové přibližovací vzdálenosti 

Pro výpočet skutečné modelové přibližovací vzdálenosti (dsm) bylo nutné přiřadit 

typ transportního segmentu a sklon terénu k jednotlivým úsekům cest. 

 Přiřazení typu transportního segmentu: 

Přiřazení typu transportního segmentu bylo provedeno operací Intersect. Jako 

vstup do operace Intersect byla použita liniová vektorová vrstva lesních odvozních cest, 

protínající vrstvou byla polygonová vrstva transportních segmentů. Výstupem z operace je 

vektorová liniová vrstva úseků lesních odvozních cest, která obsahuje typ transportního 

segmentu pro všechny cesty. Cesty, které procházejí přes více transportních segmentů, 

byly rozděleny na úseky podle příslušnosti do transportního segmentu a jejich atributy ze 

vstupní vrstvy byly replikovány. 

 Přiřazení sklonu terénu k jednotlivým úsekům cest: 

Přiřazení sklonu terénu jednotlivým úsekům cest předcházela klasifikace sklonů 

DMT, které vznikly jako výstup v prvním kroku. Klasifikace byla provedena pomocí 

funkce Reclassify, která pracuje s rastrovými daty. Pro klasifikaci sklonů DMT PLO 40, 

jejichž hodnoty se nachází od 0 – 133 %, bylo určeno 8 kategorií. Operace klasifikace byla 

provedena podle následující tabulky: 

Tabulka 3: Kategorie sklonů cest 

Sklon terénu % Nová hodnota 

0 – 10 5 

10 – 20 15 

20 – 30 25 

30 – 40 35 

40 – 50 45 

50 – 60 55 

60 – 70 65 
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70 – 80 75 

80 – 133 85 

 

Je třeba poznamenat, že se cesty ve sklonu terénu větším než 80 % nacházejí 

velmi ojediněle, proto byla tato třída oproti ostatním rozšířena. 

Klasifikovaná vrstva byla dále transformována z rastrového formátu na vektorový 

pomocí funkce Raster to Polygon, při které byla jako identifikátor transformovaných dat 

určena nová hodnota buněk rastru získaná výše popsanou klasifikací. Při této operaci 

vznikla nová vektorová polygonová vrstva, zobrazující plochy jednotlivých tříd sklonu 

terénu s hodnotou sklonu v atributové tabulce. 

Operací Intersect se vstupní vrstvou lesních odvozních cest obsahující sklony cest 

a typ transportního segmentu, do kterého cesta náleží, a protínající vektorovou 

polygonovou vrstvou sklonů terénu, byla vrstva cest rozdělena na úseky, které procházejí 

jednotlivými plochami o daném sklonu. Pro jednotlivé úseky jsou opět replikovány 

atributy ze vstupní vrstvy a k nim připojeny atributy z vrstvy protínající. Výstupem 

operace Intersect je tedy vrstva úseků lesních odvozních cest, které mají v atributové 

tabulce obsaženy všechny parametry potřebné pro výpočet skutečné modelové přibližovací 

vzdálenosti. Těmito parametry pro jednotlivé úseky cest jsou: 

 Sklon cesty 

 Sklon terénu, kterým daný úsek prochází 

 Typ transportního segmentu, kterým daný úsek cesty prochází. 

Výpočet skutečné modelové přibližovací vzdálenosti (dsm) 

Výpočet byl proveden do nového pole atributové tabulky vrstvy lesních 

odvozních cest podle vzorce: 

 

dt – teoretická přibližovací vzdálenost 

αt – průměrný sklon terénu 

αc – průměrný spád přibližovací cesty 

Teoretická přibližovací vzdálenost je dána typem transportního segmentu, kterým 

daný úsek cesty prochází.  Při jejím výpočtu je použit rozestup cest, který je závislý na 
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modelové hustotě sítě lesních odvozních cest, která je jedinečná pro daný typ transportního 

segmentu (viz tabulka 3). 

Tabulka 4: Modelová hustota sítě lesních odvozních cest 

Typ transportního 

segementu 

Modelová hustota cestní 

sítě (m/ha) 

O 0 

A 15 

B 17,5 

C 22,5 

D 25 

E 27,5 

Pro výpočet teoretické přibližovací vzdálenosti byl použit pouze vzorec pro 

výpočet jednostranné přibližovací vzdálenosti, která je dvojnásobná proti vzdálenosti při 

oboustrannému přibližování: 

 

 Důvodem k tomuto kroku je nemožnost definovat typ přibližování z parametrů 

cesty či terénu. Rozlišení přibližování na cestu, zda jde o jednostranné nebo o oboustranné 

přibližování, je možné provést v konkrétních případech z umístění odvozní cesty a jejího 

okolí. Cílem tohoto kroku je zamezení vzniku překryvů obsloužených ploch při nových 

návrzích. 

Při kontrole všech oblastí vymezených jako dopravně nepřístupné a návrzích sítě 

do nich, je počítáno s tím, že lze nový návrh vést již na okraji plochy. 

 

6.1.4 Kategorizace jednotlivých úseků cest podle hodnoty skutečné 

modelové přibližovací vzdálenosti 

Před zařazením jednotlivých úseků cest do kategorií podle jejich skutečné 

modelové přibližovací vzdálenosti (dále jen přibližovací vzdálenost) byly z dalšího 

zpracování vyřazeny úseky cest s hodnotami přibližovací vzdálenosti, které byly zjištěny 

statickou analýzou pomocí mediánové souřadnice jako odlehlá pozorování. Jde o hodnoty 

přibližovací vzdáleností 2213 m a výše. Vyřazeno bylo 2,7 % úseků z celkového počtu 

úseků cest. 
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Úseky cest s hodnotami přibližovací vzdáleností očištěné od odlehlých hodnot byly 

zařazeny do kategorií podle tabulky Kategorie přibližovacích vzdáleností. 

Tabulka 5: Kategorie přibližovacích vzdáleností 

Přibližovací vzdálenost 

(dsm) 

Nová hodnota Přibližovací vzdálenost 

(dsm) 

Nová hodnota 

59 – 90 75 720 – 750 735 

90 – 120 105 750 – 780 765 

120 – 150 135 780 – 810 795 

150 – 180 165 810 – 840 825 

180 – 210 195 840 – 870 855 

210 – 240 225 870 – 900 885 

240 – 270 255 900 – 930 915 

270 – 300 285 930 – 960 945 

300 – 330 315 960 – 990 975 

330 – 360 345 990 – 1090 1040 

360 – 390 375 1090 – 1190 1140 

390 – 420 405 1190 – 1290 1240 

420 – 450 435 1290 – 1390 1340 

450 – 480 465 1390 – 1490 1440 

480 – 510 495 1490 – 1590 1540 

510 – 540 525 1590 – 1690 1640 

540 – 570 555 1690 – 1790 1740 

570 – 600 585 1790 – 1890 1840 

600 – 630 615 1890 – 1990 1940 

630 – 660 645 1990 – 2090 2040 

660 – 690 675 2090 – 2213 2151 

690 – 720 705 - - 

 Vysoký počet kategorií byl volen záměrně, aby nedošlo k velkému zkreslení 

hodnoty přibližovací vzdálenosti, která je v dalším postupu použita při vymezení dopravně 

nepřístupných lokalit.  
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6.1.5 Vymezení dopravně přístupných lokalit 

Vymezení dopravně přístupných lokalit probíhalo v několika krocích. 

1. Výpočet akumulované terénní vzdálenosti od kategorizovaných úseků cest  

Pro úseky v jednotlivých kategoriích přibližovací vzdálenosti byla vypočtena 

akumulovaná terénní vzdálenost. Výpočet byl proveden funkcí Path Distance, která počítá 

akumulovanou terénní vzdálenost od daného zdroje do rastrové vrstvy. Při výpočtu byl 

kromě DMT použit i nákladový povrch definující místa, přes které nelze k lesní odvozní 

cestě přibližovat (např. silnice, vodní plochy, zástavba aj.). 

Tabulka 6: Nákladový povrch pro určení přibližovací vzdálenosti 

Povrch Hodnota nákladu 

Les 1 

Louky, pole 1 

Zástavba NoData 

Říční síť NoData 

Vodní plochy NoData 

Komunikace NoData 

 

2. Klasifikace akumulované vzdálenosti vypočtené v kroku 1. 

Všechny výstupy z funkce Path Distance – 43 rastrů s hodnotami akumulované 

vzdálenosti, byly klasifikovány pomocí funkce Reclassify podle tabulky 5: Kategorie 

přibližovacích vzdáleností. 

3. Převod klasifikovaného rastru na vektorový formát a sjednocení všech 

vektorových vrstev  

Transformace všech rastrových vrstev vzniklých při klasifikaci byla provedena 

pomocí funkce Raster to Polygon. Vzniklé vektorové polygonové vrstvy byly sjednoceny 

pomocí funkce Union do jedné vektorové vrstvy obsahující dopravně přístupné lokality – 

lokality nacházející se do skutečné modelové přibližovací vzdálenosti. 
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6.1.6 Vymezení dopravně nepřístupných lokalit 

V tomto kroku bylo vyřešeno vyříznutí dopravně přístupných lokalit z lesních 

ploch pomocí operace Erase. Výstupem z operace Erase je polygonová vrstva obsahující 

dopravně nepřístupné lesní porosty.  

6.2 Vymezení porostů nacházejících se za optimální přibližovací 
vzdáleností 

Z lesních porostů nacházejících se za optimální přibližovací vzdáleností je kromě 

dopravně nepřístupných lokalit sice možné vytěžené dřevo přibližovat na lesní odvozní 

cesty, ale takové přibližování není ekonomické. Proto i pro tyto porosty jsou navrhovány 

nové úseky lesních odvozních cest. 

Vymezení porostů nacházejících se za optimální přibližovací vzdáleností bylo 

provedeno podobným postupem, jako vymezení dopravně nepřístupných lokalit – lokalit 

nacházejících se za skutečnou modelovou přibližovací vzdáleností. 

Postup vymezení porostů nacházejících se za optimální přibližovací vzdáleností: 

1. Identifikace typu terénu – lanovkový, traktorový 

2. Identifikace cest podle typu terénu 

3. Vymezení porostů nacházejících se do optimální přibližovací vzdálenosti 

4. Vymezení porostů nacházejících se za optimální přibližovací vzdáleností 

5. Výpočet ploch těchto porostů 

6.2.1 Identifikace typu terénu – lanovkový, traktorový 

Typ terénu závisí na sklonu svahů, únosnosti podloží a také existenci překážek na 

sledovaném území. Lanovkový terén, jak udává [2], je terén se sklonem svahů vyšším než 

30 %. Dále se může lanovkový terén nacházet i v nižších sklonech na neúnosném podloží 

nebo v terénu s překážkami. 

Pro určení typu terénu byl vypočítán sklon v procentech pro celou oblast pomocí 

operace Slope a pro vymezení typu terénu byla vrstva sklonů klasifikována operací 

Reclassify následovně: 

Hodnoty sklonu 

[%] 

Nová hodnota 
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0 – 30 30 

30 – 133 99 

 

30 – traktorový terén 

99 – lanovkový terén 

6.2.2 Identifikace cest podle typu terénu 

Pro správné určení optimální přibližovací vzdálenosti bylo nutné přiřadit typ 

terénu jednotlivým úsekům cest, jelikož optimální přibližovací vzdálenost je pro oba typy 

terénu – lanovkový i traktorový, rozdílná.  

Nejdříve bylo potřeba převést rastrovou vrstvu získanou klasifikací na vektorovou 

pomocí operace Raster to Polygon. Do vzniklé vektorové vrstvy byl přidán lanovkový 

terén z vrstvy terénní a technologické typizace operací Union. Poté byl přiřazen typ terénu 

k lesním odvozním cestám překryvnou operací Intersect. 

6.2.3 Vymezení porostů nacházejících se do optimální přibližovací 
vzdálenosti 

Vymezení porostů dostupných ze stávající sítě lesních odvozních cest v optimální 

vzdálenosti bylo provedeno jednotlivě pro oba typy cest ležících na traktorovém nebo 

lanovkovém terénu. Nejdříve byla pomocí funkce Path Distance zjištěna akumulovaná 

terénní vzdálenost od jednotlivých úseků cest za použití nákladového povrchu pro 

přibližovací vzdálenost (viz tabulka 6). Poté byla provedena klasifikace vypočítané terénní 

vzdálenosti. Pro cesty ležící na traktorovém terénu: 

Tabulka 7: Klasifikace přibližovací vzdálenosti - traktorový terén 

Akumulovaná 

vzdálenost 

Nová hodnota 

0 – 250 250 

250 a více 999 

Klasifikace akumulované terénní vzdálenosti pro cesty ležící na lanovkovém 

terénu: 
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Tabulka 8: Klasifikace přibližovací vzdálenosti - lanovkový terén 

Akumulovaná 

vzdálenost 

Nová hodnota 

0 – 500 500 

500 a více 999 

Hodnota 999 značí, že oblast se nachází za stanovenou optimální přibližovací 

vzdáleností. Vytvořené rastrové vrstvy byly operací Raster to Polygon převedeny na 

vektorový formát. 

6.2.4 Vymezení porostů nacházejících se za optimální přibližovací 
vzdáleností 

Vymezení porostů nacházejících se za optimální přibližovací vzdáleností bylo 

provedeno pomocí operace Erase. Z vektorových vrstev optimální přibližovací vzdálenosti 

byly vymazány polygony s hodnotou 999 a takto upravené vrstvy byly spojeny operací 

Union do jedné vrstvy přibližovací vzdálenosti. Tato vrstva byla vyříznuta operací Erase 

z vrstvy lesních porostů. Vznikla tak vrstva porostů nacházející se za optimální 

přibližovací vzdáleností. 

6.2.5 Výpočet ploch porostů za optimální přibližovací vzdáleností 

Pro zjednodušení výběru ploch porostů, které leží za optimální přibližovací 

vzdáleností, byl pro jednotlivé plochy pomocí modulu Calculate Geometry vypočítán 

obsah. Pro návrh cest byly dále uvažovány jenom plochy s obsahem vyšším než 5 ha. 

6.3 Návrh nových úseků cest 

Návrh nových úseků cest byl prováděn do dopravně nepřístupných lokalit i do 

oblastí nacházejících se za optimální přibližovací vzdáleností. Pro návrh nových cest byly 

brány v úvahu všechny z uvedených oblastí s plochou větší než 5 ha. Návrh nových úseků 

cest probíhal v následujících krocích: 

1. Definice bodů počátku a konce navrhované trasy  

2. Parametrizace funkce Path Distance - nákladový povrch 

3. Parametrizace funkce Path Distance - vertikální faktor 

4. Propojení bodů počátku a konce trasy  
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6.3.1 Definice bodů počátku a konce navrhované trasy 

Definice počátku a konce trasy případně dalších kardinálních bodů trasy byla 

prováděna ručně. Ruční návrh kardinálních bodů byl při návrhu použit, protože jedině díky 

němu bylo možné zohlednit rozvržení stávající cestní sítě. V případě, že by byla použita 

automatizace pro umístění počátečního nebo koncového bodu navrhované trasy, bylo by 

velmi obtížné zajistit návaznost na stávající síť lesních odvozních cest nebo místních 

komunikací, které se na území nacházejí ve vysokém počtu. Pro každou navrhovanou trasu 

tedy byly ručně umístěny body počátku a konce trasy a při návrhu delších úseků byly 

voleny také mezilehlé kardinální body. Všechny kardinální body byly umístěny s ohledem 

na stávající síť lesních odvozních cest, síť místních komunikací, morfologii terénu, těžebně 

-dopravní klasifikaci terénu a další faktory ovlivňující rozmístění odvozních cest. Při 

umisťování kardinálních bodů byla také použita ortofotomapa s rozlišením 1 m z datového 

serveru Portálu veřejné správy. Z návrhu byly vyřazovány oblasti, které jsou dopravně 

přístupné pomocí sítě místních komunikací. 

Pro návrh každého nového úseku byly vytvořeny vektorové bodové vrstvy 

formátu ESRI Shape File, do kterých byly vyznačeny kardinální body. Pro každý typ bodu 

jedna vrstva − pokud byly použity pouze body počátku a konce trasy, jednalo se o dvě 

bodové vrstvy. 

6.3.2 Parametrizace funkce Path Distance - nákladový povrch 

Propojení kardinálních bodů trasy bylo provedeno funkcí Cost Path, která hledá 

„nejlevnější“ cestu mezi dvěma body. Jedním ze vstupů pro operaci Cost Path je výstup 

z funkce Path Distance, pro kterou byl jako jeden ze vstupů vytvořen nákladový povrch 

v rastrovém formátu, který udává náklad, který je nutné překonat pro průchod buňkou 

rastru. Nákladový povrch použitý pro propojení kardinálních bodů byl pro celé území 

vytvořen spojením vrstev sklonu terénu, dopravně-těžební klasifikace, lesních porostů, 

říční sítě, komunikací, zástavby a vodních ploch. Vektorové vrstvy byly nejdříve 

transformovány na rastrové pomocí funkce Feature to Raster a poté byly všechny rastrové 

vrstvy sečteny pomocí operace Raster Calculator. Vrstvy vstupující do operace součtu 

byly ohodnoceny náklady podle následující tabulky: 

Tabulka 9: Nákladový povrch pro výpočet nejlevnější trasy 

Typ povrchu Hodnota  Náklad 

Sklon terénu 0 – 59 % 1 
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59 – 79 % 3 

79 – 133 % 999 

Únosnost podloží Únosné 1 

Podmíněně únosné 2 

Neúnosné 3 

Les Ano 1 

Ne  7 

Řeka Ano 10 

Ne 0 

Vodní plocha Ano 999 

Ne 0 

Komunikace Ano 99 

Ne 0 

Zástavba  Ano 999 

Ne 0 

 

Datové vrstvy použité při tvorbě nákladového povrchu byly vybrány z vrstev 

poskytnutých od ÚHUL a také z DMÚ 25. Vrstvy byly vybírány podle pravidel, která je 

třeba dodržovat při návrhu lesní odvozní cesty. Hodnoty sklonu byly rozděleny do tří 

kategorií. Podle [2] by se lesní odvozní cesta neměla nacházet ve sklonu vyšším než 79 %. 

Od tohoto sklonu by dřevo mělo být odváženo vrtulníky, nebo pokud nelze dopravit 

k odvozní cestě ležícím na nižším sklonu, netěženo vůbec. Únosnost podloží byla do třech 

kategorií rozdělena podle dat z vrstvy těžebně-dopravní klasifikace. Lesní odvozní cesta by 

měla prioritně procházet lesem, může vést přes řeku a může začínat nebo končit na 

pozemní komunikaci. Nesmí být vedena přes vodní plochy a zástavbu. Hodnoty nákladu 

byly zvoleny testováním v území.  

6.3.3 Parametrizace funkce Path Distance - vertikální faktor  

Jako další vstup pro operaci Path Distance byl použit vertikální faktor. Vertikální 

faktor podle [1], [9] udává energii, kterou je nutné vynaložit při průchodu z jedné buňky do 

druhé v závislosti na sklonu mezi těmito buňkami. Sklon mezi sousedními buňkami udává 

Vertical Relative Moving Angle (VRMA) a je počítán Pythagorovou větou pomocí z - 
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souřadnic z DMT. Pro parametrizaci operace Path Distance byl použit následující binární 

vertikální faktor:  

 

Hodnota VRMA 7° byla určena přepočtem poloviny maximálního povoleného 

sklonu lesní odvozní cesty 6 %. Díky použití uvedeného vertikálního faktoru bylo 

zajištěno, že navrhované cesty nebudou mít sklon vyšší než 12 %, které povoluje norma 

[2]. 

6.3.4 Propojení bodů počátku a konce trasy  

Propojení počátku a konce trasy bylo prováděno vždy ve stejných krocích: 

1. Výpočet akumulované vzdálenosti pro body počátku trasy 

2. Výpočet nejlevnější trasy pro body počátku a konce trasy 

Ad 1) Výpočet byl proveden pomocí operace Path Distance, pro kterou byly 

zadány jako vstupy: bod počátku trasy, nákladový povrch, vertikální faktor a DMT. Vrstvy 

nákladového povrchu a DMT byly před započetím výpočtu oříznuty pomocí operace 

Extract by Mask polygonovou vrstvou na území o menší rozloze, aby byl urychlen 

výpočet operace Path Distance, která se po přidání vertikálního faktoru do výpočtu 

neúměrně prodlouží. 

Ad 2) Výpočet byl proveden operací Cost Path, pro niž byly zadány vstupy: 

Obrázek 2: Binární funkce vertikálního faktoru 



Lea Leinweberová: Optimalizace dopravní sítě s využitím geoinformačních technologií 

2009  31  

 konec trasy (kromě rastrového formátu je možné použít vektorový a to 

jeden í více bodů, linií či polygonů) 

 akumulovaná vzdálenost od bodu počátku trasy vypočítaná v předchozím 

kroku 

 rastr s kódovanými hodnotami nejnižšího nákladu tzv. Backlink Raster. 

Výstupem z operace je rastrová vrstva s hodnotami nejlevnější trasy mezi body 

počátku a konce, která byla ruční vektorizací převedena na liniovou vektorovou vrstvu. 

Dopravně nepřístupné lokality a lokality nacházející se za optimální přibližovací 

vzdáleností jsou zobrazeny v PŘÍLOZE 6. 
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7 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ, METOD A POSTUPŮ 

7.1 Hodnocení výsledků 

Pro území bylo uvedeným postupem navrhnuto 66 nových úseků lesních 

odvozních cest o celkové délce 106 km. Přehled navržených cest se nachází v PŘÍLOZE 3. 

V jednotlivých lesních odvozních celcích byly návrhy provedeny následovně: 

Tabulka 10: Přehled návrhů podle lesních odvozních celků 

Lesní odvozní celek Počet návrhů Délka návrhů [m] 

FM01 4 7 639 

FR01 5 5 382 

FR02 2 2 702 

JA1 10 12 662 

OS1 12 18 381 

OS2 2 3 282 

RO1 13 22 562 

RO2 18 33 244 

Celkem 66 106 000 

Z tabulky je patrné, že návrhy byly provedeny i v lesních odvozních celcích, ve 

kterých porovnání modelové hustoty cestní sítě se současnou naznačovalo, že v těchto 

celcích nové návrhy nebudou třeba, ale po vymezení lokalit nacházejících se za optimální 

přibližovací vzdáleností a kontrole jejich dostupnosti ze stávající cestní sítě nebo ze sítě 

místních komunikací, bylo zjištěno, že lokality, do kterých byly úseky navrhnuty, nejsou 

optimálně dostupné ze stávající sítě komunikací. 

Novými návrhy do cestní sítě se podařilo zpřístupnit 1834 ha lesa, v oblastech, 

které se nachází za optimální přibližovací vzdáleností a mají plochu o obsahu více než 5 

ha. 

7.2 Hodnocení postupů a metod 

Pro návrh nových úseků lesních odvozních cest byly uvažovány všechny oblasti 

nacházející se za optimální přibližovací vzdáleností o obsahu větším než 5 ha. Při návrhu 

kardinálních bodů do uvedených oblastí, byla prováděna vizuální kontrola dostupnosti 

oblastí za pomoci podkladových dat DMÚ 25 a ortofotomapy. Oblasti, které byly 

uvedeným postupem určeny jako vhodné pro návrh nové cesty, a které byly při vizuální 
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kontrole shledány jako dostupné ze sítě místních komunikací, byly z procesu návrhu 

nových úseků cest vyřazeny.  

Návrhy cest, které se nacházejí v lokalitách, které byly vymezeny jako dopravně 

nepřístupné, lze brát jako návrhy s nejvyšší prioritou výstavby, protože zde vytěžené dřevo 

nelze nebo je velmi obtížné přibližovat k některé z lesních odvozních cest. 

Novými návrhy do cestní sítě se podařilo zpřístupnit 1834 ha lesa, který se 

nacházejí za optimální přibližovací vzdáleností a má plochu o obsahu více než 5 ha. Zbylé 

oblasti (4992 ha) byly vizuální kontrolou shledány jako dopravně přístupné. Vysoká 

hodnota obsahu ploch u oblastí, do kterých nebyly nové úseky navrhovány přesto, že byly 

uvedeným řešením označeny jako oblasti nacházející se za optimální přibližovací 

vzdáleností, vznikla z velké části použitými daty z DMÚ 25. Pro vrstvy říční sítě i 

komunikací byly v nákladovém povrchu pro přibližovací vzdálenosti přiděleny hodnoty 

NoData, tedy podle tohoto postupu přes uvedené povrchy nelze přibližovat vytěžené dřevo. 

To však v realitě úplně neplatí, jelikož přestože přes komunikace přibližovat dříví nelze, 

lze je přibližovat na ně, pokud se jedná například o místní komunikaci. Z databáze DMÚ 

25 je však velmi obtížné rozlišit přesně o jaký typ komunikace se jedná, a to především u 

katalogového objektu AP10, který je podle [6] definován jako: 

 „Úsek polní nebo lesní komunikace trvalého charakteru vybudované 

k hospodářským nebo k zemědělským účelům, délkově omezený místy přerušení nebo 

změna vlastností objektu.“  

Nelze jednoznačně říci, že cestu je možné pro odvoz vytěženého dřeva použít 

nebo naopak. Stejný problém nastává s rozlišením typu objektu u katalogového objetu 

BH140, který je podle [6] definován jako: 

„Úsek přirozeného vodního toku, jehož koryto vzniklo působením tekoucí vody a 

dalších přírodních faktorů, případně je lidskou činností upraveno, délkově omezený místy 

přerušení nebo změn vlastností objektu.“ 

  Opět nelze určit, zda je objektem potok, přes který je možné vytěžené dřevo na 

odvozní cestu dopravovat, nebo řeka, přes kterou dřevo přibližovat nelze. Pro uvedené 

důvody byly vrstvy označeny jako bariéry pro přibližování dřeva. V pozdějším postupu, při 

vizuální kontrole dostupnosti jednotlivých oblastí, byly oblasti s nesprávně definovanými 

bariérami vyřazeny z oblastí vhodných pro návrh nových úseků cest. Tento postup sice 

není ideální, ovšem je jediný, jakým je možné z použitých podkladových dat jednotlivé 

oblasti identifikovat. Do zbývajících oblastí byly návrhy provedeny. 
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Hodnocení použitých metod bylo provedeno porovnáním návrhu úseku lesní 

odvozní cesty do místa, kde se již cesta nachází. 

První zvolená stávající cesta, pro kterou byl návrh proveden, má délku cca 3600 

m. Pro návrh byly zvoleny tři kardinální body. Počátek byl umístěn v průběhu stávající 

cesty a koncové body byly umístěny na konce stávající cesty.  Výsledek se nachází 

v PŘÍLOZE 4.  

Další návrh byl proveden pro úsek o délce menší než 2000 m. Při návrhu byly 

zvoleny pouze body počátku a konce. Výsledek se nachází v PŘÍLOZE 5. 

Z provedených návrhů je patrné, že navrhované cesty se svým průběhem příliš 

neliší od stávající sítě lesních odvozních cest, navržené ÚHÚL. Přesnost návrhu lze zvýšit 

použitím většího počtu kardinálních bodů, pro které je však nutné opakovat postup návrhu 

trasy mezi kardinálními body. 

Postupem, použitým v práci, se nepodařilo navrhnout úsek ve dvou lokalitách. 

Jedná se o oblasti s identifikátorem (FID) 101 a 1316 nacházející se v lesním odvozním 

celku Jablunkov. Obě oblasti se nacházejí v členitém terénu se strmými svahy. Použitým 

postupem nelze cestu do území při zachování vertikálního faktoru do ± 7° navrhnout.  
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8 ZÁVĚR 

Na sledovaném území se postupem uvedeným v této práci podařilo vymezit dvě 

kategorie oblastí lesa vhodných pro návrh nových úseků odvozních cest. Jedná se o oblasti 

nacházející se za optimální přibližovací vzdáleností, které nejsou efektivně zpřístupněny, a 

oblasti nacházející se za skutečnou modelovou přibližovací vzdáleností, které nejsou 

lesními odvozními cestami obslouženy. 

Téměř ve všech vymezených oblastech se podařilo navrhnout trasu odvozní cesty, 

která dodržuje technický požadavek cest maximálního povoleného podélného sklonu 

odvozní cesty 12 %.  

Metodami, které v práci používám, se mi podařilo dokázat, že odvozní cesta 

navrhovaná pomocí postupu, který v této práci popisuji, se příliš neliší od odvozní cesty 

v území již navržené. Z toho vyplývá, že pro vymezení oblastí vhodných pro návrh 

odvozních cest a pro návrhy odvozních cest samotných je možné tento uvedený postup 

použít. Kvalita obou výstupů záleží na kvalitě a podrobnosti vstupních dat. 

Závěrem lze říci, že geoinformační technologie (práce s DMT, vizualizací dat, 

GIS operacemi, a dalšími možnostmi) jsou velmi dobrým nástrojem pro řešení úloh, které 

pracují s prostorovými daty. 
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