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Anotace 
 

Náplní předkládané diplomové práce jsou možnosti využití nástrojů 

GIS (geografických informačních systémů) a environmentálního modelování v procesu 

EIA (posuzování vlivů na životní prostředí). Problematika je rozebrána teoreticky a rovněž 

i prakticky na konkrétním záměru, a to s akcentem na vodní a půdní složku ŽP. 

Teoretická část práce seznamuje s procesem EIA, nástroji GIS a environmentálního 

modelování. V praktické části jsou tyto nástroje aplikovány na konkrétním příkladu, 

jsou provedeny analýzy, interpretace výsledků a také jejich závěrečné zhodnocení. 

 

Klíčová slova: EIA, GIS, environmentální modelování, RUSLE,  SCS CN  

 

 

Annotation 
 

The aim of this diploma thesis are the possibilities of geographical information 

systems (GIS) and tools of environmental modeling application within environmental 

impact assessment (EIA) process. Problems are described theoretically as well 

as practically on the example of simple project. 

Theoretical part introduces with the process of EIA and GIS and environmental 

tools. In practical part these tools are applied on the concrete example of project, 

the analyses are done as well as the result interpretation and concluding evaluation. 
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1. Úvod 
 

 Proces posuzování vlivů na životní prostředí, nebo-li EIA, je už v dnešní době 

poměrně známý pojem. Znají ho jistě velmi dobře nejen investoři různých záměrů, 

které mohou mít významný vliv na životní prostředí a proto je třeba tyto vlivy zhodnotit 

a rozhodnout tak o závažnosti jednotlivých záměrů vzhledem k životnímu prostředí, 

lidskému zdraví,  přírodě atd. 

 Součástí procesu EIA je vypracování dokumentace, která bývá často rozhodujícím 

faktorem při hodnocení záměru na životní prostředí. Dokumentace skýtá poměrně velké 

množství informací, které nás informuje nejen o samotném záměru, ale také o impaktu 

tohoto záměru na území, v kterém se bude nacházet, a to z mnoha hledisek 

(fyzickogeografické, socioekonomické, biologické, zdravotní atd.). Je třeba si uvědomit, 

že v dnešní době, která přeje rozvoji informačních technologií, je jejich pomoc žádaná 

v mnoha různých oborech, a je třeba zde zmínit, že nejinak je tomu i při vypracování 

dokumentací a posudků pro proces posuzování vlivů na životní prostředí. Konkrétně 

nástroje prostředků geografických informačních systémů (GIS) a environmentálního 

modelování jsou předmětem této diplomového práce. Snažím se zde představit možnosti 

využití analýz a modelů v prostředí GIS s důrazem na hydrologické a erozní poměry. 

Všechny analýzy byly prováděny pomocí volně stažitelných prostorových dat, 

jichž přehled je rovněž v diplomové práci uveden. Díky rozsáhlosti tohoto tématu jsem 

bohužel nemohla představit všechny možné analýzy v prostředí GIS, ale myslím si, 

že právě mnou vybraná problematika tvoří velice zajímavou a v budoucnu doufám 

i žádanou tématiku právě pro zpracovatele dokumentací a posudků EIA.  
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2. Cíle a metodika 
 

 Cílem mé diplomové práce bylo v teoretickém úvodu stručně představit a popsat  

proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), jeho jednotlivé kroky a také časovou 

délku, která se může lišit záměr od záměru a míry jeho vlivu na životní prostředí. Dále 

budou stručně představeny prostředky nástrojů GIS a environmentálního modelování. 

Hlavním cílem mé diplomové práce pak bylo na jednoduchém praktickém příkladu, který 

představoval záměr podléhající procesu EIA, demonstrovat možnosti využití nástrojů GIS 

a environemntálního modelování. 
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3. Význam pojmu EIA 
 

 Posuzování vlivů na životní prostředí, které je u nás více známé pod anglickou 

zkratkou EIA – Environmental Impact Assessment, je jedním z nástrojů ochrany životního 

prostředí, jehož principem je zhodnocení všech předpokládaných přímých i nepřímých 

vlivů určitého záměru (stavby, technologie) na veřejné zdraví a na všechny složky 

životního prostředí – zahrnující člověka, živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové 

prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní 

památky a na jejich vzájemné působení a souvislosti (zákon č. 100/2001 Sb.). 

 Proces EIA je v České republice upraven zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, v platném znění, který nahradil původní zákon č. 244/1992 Sb. 

Předmětem posuzování jsou záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně 

ovlivnit životní prostředí. Seznam posuzovaných záměrů je uveden v příloze č. 1. 

uvedeného zákona a jde především o významné stavby, činnosti, technologie, provozy, 

těžbu nerostných surovin atd. Předmětem posuzování není jen posouzení vzniku nově 

plánovaného záměru, ale také významné změny již existujících záměrů (zvýšení výroby 

a kapacity, změna technologie apod.), které by mohly významným způsobem ovlivnit 

životního prostředí, veřejné zdraví apod. Dalším významným přínosem procesu EIA je, 

že může včas upozornit na možné environmentální problémy, které mohou vzniknout 

s realizací záměru a zároveň přispět k jejich řešení. Včasné řešení potencionálních 

problémů na úseku ochrany životního prostředí a veřejného zdraví je výhodnější a hlavně 

finančně méně náročné řešit v přípravných fázích záměru než dodatečné řešení těchto 

problémů již v etapě samotného provozu záměru. 

Posuzování záměru se provádí pro všechny časové etapy jeho realizace a mimo jiné 

také zahrnuje i návrh opatření k předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí 

provedením záměru, k vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů, 

popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů na životní prostředí provedením záměru, a to včetně 

vyhodnocení předpokládaných účinků navrhovaných opatření. Tyto opatření se následně 

promítnou do vydání stanoviska, viz. níže (zákon č. 100/2001 Sb.). 

Konečným článkem celého procesu EIA je stanovisko, které je odborným podkladem pro 

vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů a oznamovatel 
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ho předkládá jako jeden z podkladů pro navazující řízení. Bez stanoviska nelze vydat 

rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v žádném správním ani jiném řízení 

nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů. Při svém rozhodování bere 

správní úřad vždy v úvahu obsah stanoviska, a pokud jsou ve stanovisku uvedeny 

konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého 

rozhodnutí; v opačném případě musí uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen 

částečně. Rozhodnutí musí vždy obsahovat odůvodnění (zákon č. 100/2001 Sb.). Není-li 

uvedeno jinak, tak informace pro text kapitoly 3 jsou čerpány z [1 - 6].  

  

3.1 Stručný popis procesu EIA 
V následujících řádcích stručně představím celý proces EIA jak ve 

schematizovaném obrázku, tak stručným popisem, který bude popisovat tzv. zkrácený 

i celý proces EIA. Můj výklad však nepůjde důsledně do všech podrobností celého 

procesu, jelikož podrobná analýza procesu EIA není předmětem mé diplomové práce, 

ale má nás více méně seznámit a uvést do problematiky procesu EIA v České republice. 

 Každý posuzovaný záměr začíná podáním oznámení: každá fyzická osoba 

nebo právnická osoba, která hodlá provést záměr, je povinna předložit oznámení záměru 

Ministerstvu životního prostředí nebo orgánu kraje v přenesené působnosti, 

v jehož územně správním obvodu je záměr navržen. (zákon č. 100/2001 Sb.) 

3.1.1 Předmět posuzování vlivů na životní prostředí 
Předmětem posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. jsou záměry uvedené v příloze 

č. 1 k tomuto zákonu v kategorii I a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní 

kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena – tyto záměry 

podléhají posuzování vždy. Dále se posuzují záměry, pokud má být významně zvýšena 

jejich kapacity a rozsah nebo se významně mění jeho technologie, řízení provozu 

nebo způsob užívání a nejedná se o změny uvedené výše – tyto záměry podléhají 

posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. (zákon č. 100/2001 Sb.) 

 Záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu  v kategorii II a změny těchto 

záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní 

hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo 

pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívaní – tyto 
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záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Dále se posuzují 

záměry, které nedosahují příslušných limitních hodnot (tzv. podlimitní záměry), 

ale příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení. Předmětem posuzování 

jsou také záměry, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody mohou samostatně nebo 

ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti (NATURA 2000) – tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví 

ve zjišťovacím řízení. (zákon č. 100/2001 Sb.) 

3.1.2 Oznámení záměru  
Proces posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA), začíná podáním 

oznámení oznamovatelem dle §6 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení je předloženo 

příslušnému úřadu. (krajský úřad, ministerstvo životního prostředí) k posouzení. Příslušný 

úřad má v případě podlimitního záměru 15 dnů v ostatních případech 30 dnů na vydání 

sdělení či vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb.  

 Oznamovatel může podat oznámení podlimitního záměru dle přílohy č. 3a zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo záměru dle přílohy č. 3 a č. 4 uvedeného 

zákona.  

3.1.3 Zjišťovací řízení 
Záměry, které podléhají tzv. zjišťovacímu řízení, se předloží příslušnému úřadu 

vypracované dle přílohy č. 3. resp. dle přílohy č. 4. Příslušný úřad ho musí do 7 pracovních 

dnů vyvěsit na své úřední desce a  na internetu, kde bude vyvěšena vždy aspoň textová část 

oznámení  a rozeslat k vyjádření dotčeným územně samosprávním celkům a příslušným 

správním orgánům k vyjádření ve lhůtě 20 dnů od zahájení procesu, která se počítá 

od zveřejnění informace o oznámení na úřední desce příslušného úřadu. V této lhůtě 

se k záměru může vyjádřit prakticky kdokoliv z veřejnosti, ze sdružení, spolků, organizací 

atd. Každý může vznést své připomínky k předloženému záměru. Se všemi došlými 

připomínkami se musí příslušný úřad vypořádat a ty z nich, které bude považovat 

za opodstatněné či jako nezbytná pro následná správní řízení, zapracuje jako podmínky 

do závěru zjišťovacího řízení, které by měl v dalších řízeních příslušný správní úřad 

zohlednit a dbát na jejich zapracování a splnění v dalších řízeních. V případech, kdy je 

předložená dokumentace nedostatečně zpracována, nebylo předloženo dostatečné množství 

informací či bylo vzdáno velké množství odůvodněných připomínek k realizaci záměru, 
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je nutné předložit oznámení dle přílohy č. 4, zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Závěrem zjišťovacího procesu je stanovisko, zda předložený záměr podléhá 

či nepodléhá dalšímu posuzování. 

3.1.4 Dokumentace a posudek 
 Dokumentace EIA musí být předložena příslušnému správnímu úřadu a splňovat 

náležitosti přílohy č. 4, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které ještě více 

komplexněji popisuje předpokládaný vliv záměru na složky životního prostředí, vlivy na 

zdraví obyvatelstva a živých organismů, popisuje možná environmentální rizika 

při možných haváriích a nestandardních stavech, detailněji se zabývá údaji o vstupech 

a výstupech týkající se předloženého záměru atd. Dokumentace  EIA musí být na rozdíl od 

dvou předchozích příloh (č.3a a č.3) vypracovaná autorizovanou osobou § 19 zákona 

č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a dle vyhlášky č. 457/2001 Sb., 

o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním 

vlivů na životní prostředí.  

 Předloží-li oznamovatel dokumentaci vypracovanou dle přílohy č. 4, je příslušný 

úřad povinen ho do 10 pracovních dnů od jeho podání zaslat k vyjádření dotčeným 

správním úřadům a dotčeným územně samosprávným celkům a také zveřejní informaci 

o dokumentaci na úřední desce a na internetu, kde bude vyvěšena vždy aspoň textová část 

dokumentace. Příslušný úřad také co nejdříve zašle dokumentaci zpracovateli posudku. 

Každý má opět možnost se k předložené dokumentaci vyjádřit a zaslat na příslušný úřad 

své připomínky do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. Po obdržených 

připomínkách, zašle příslušný úřad došlá vyjádření zpracovateli posudku, kterého příslušný 

úřad smluvně zajistí na základě výběrového řízení.  

Zpracovatel posudku musí být opět oprávněnou osobou dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. 

a posudek musí být zpracován dle náležitostí uvedených v příloze č. 5 uvedeného zákona. 

Posudkář má na zpracování posudku 60 dní s možností prodloužení. Když příslušný úřad 

obdrží vypracovaný posudek, a ten musí do 10 pracovních dnů od jeho obdržení vyvěsit na 

úřední desce a rozeslat ho oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním 

samosprávným celkům. K posudku má opět každý možnost vznést své připomínky 

a námitky a zaslat je do 30 dnů od vyvěšení na úřední desce příslušného úřadu.  
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3.1.5 Veřejné projednání  
V případě, že příslušný úřad obdrží odůvodněné nesouhlasné vyjádření 

k dokumentaci, je povinností úřadu, aby zajistil veřejné projednání, které musí být 

vyhlášeno nejpozději 5 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Veřejné projednání 

se koná většinou na území připravovaného záměru a jeho cílem je otevřená diskuze všech 

zainteresovaných stran a projednání všech vznesených otázek. Příslušný úřad pořizuje 

z celého veřejného projednání zápis i zvukový záznam. Zápis z veřejného projednání je 

pak příslušný úřad povinen zaslat oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným 

územním samosprávným celkům a zveřejnit ho také na internetu. 

 Zpracovatel posudku pak musí opět vypořádat došlá písemná vyjádření a vyjádření 

z veřejného projednání a na jejich základě může ještě upravit konečný návrh stanoviska. 

Toto vypořádání a návrh stanoviska předá příslušnému úřadu do 10 dnů po uplynutí lhůty 

pro vyjádření se k posudku. 

3.1.6 Stanovisko  
Posledním krokem procesu EIA je vydání souhlasného nebo nesouhlasného 

stanoviska předloženého záměru příslušným úřadem. Při stanovení stanoviska se berou 

v úvahu všechny doručené materiály. Stanovisko zpracovává příslušný správní úřad. 

Stanovisko musí být opět zasláno oznamovateli, dotčeným správním a dotčeným územním 

samosprávním celkům, taktéž musí být stanovisko zveřejněno na internetu a vyvěšeno 

na úřední desce. 

 Jak již bylo uvedeno v úvodu, stanovisko EIA není závazným stanoviskem, 

ale slouží pouze jako odborný podklad pro vydání rozhodnutí. Stanovisko předkládá 

oznamovatel jako jeden z podkladů pro navazující řízení a jeho platnost je stanovena 

od listopadu roku 2009 na 5 let z předešlých 2 let. Tím, že je stanovisko EIA pouze 

podkladem pro následná řízení, v koncovém rozhodnutí povolujícího úřadu, může být 

např. i v případě nesouhlasného stanoviska EIA záměr realizován. V těchto případech ale 

musí být rozhodnutí povolovacího úřadu opodstatněné, včetně nezbytného odůvodnění  

tohoto rozhodnutí. Příslušný povolující úřad musí brát v potaz obsah stanoviska 

i s konkrétními požadavky, které by měly být zohledněny při realizaci připravovaného 

záměru. 
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3.2 Zhodnocení procesu EIA 
 Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) vidím z mého pohledu jako 

velice účinný a potřebný nástroj ochrany životního prostředí, který je v dnešní době, kdy 

dochází k postupnému naplňování (prolomení) krajinných, půdních i společenských limitů, 

důležitým a hlavně preventivním opatřením před možným umístěním záměru, který by 

mohl závažně ovlivnit životní prostředí. Každý záměr je třeba posoudit jako individuální 

záležitost a vzít na vědomí všechny možné aspekty, kterými by záměr významně ovlivnil 

dané okolí.  

 Proto bychom měli využívat prostředky, kterými bychom odhalili všechny vlivy 

a ovlivnění záměrů s jinými již stávajícími záměry a to nejen odhadem situace pomocí 

analogových map, ale využívat dostupná data a možné vytváření analýz, které by nám 

mohly pomoci v případech, kdy si nejsme jisti jak správně rozhodnout.  

Jelikož se v prostředí procesu EIA pohybuji, tak z pozice referenta ve státní správě  

vím, že často v případech rozhodují studie, které sice nejsou povinnou přílohou oznámení 

záměru, ale hrají poměrně velkou roli při rozhodovaní, a to nejen co se týče dotčených 

správní úřadů. Mezi nejčastěji žádané studie či analýzy pro potřeby posuzování vlivů na 

životní prostředí patří hlukové a rozptylové studie, biologická hodnocení, atd. Jednou 

z bezesporu nejdůležitějších věcí při modelování analýz jsou často těžko dostupná a hlavně 

kvalitní data.  

 Zpracování dokumentace EIA by mělo být vypracováno tak, aby komplexně 

popisovalo možné vlivy připravovaného záměru na složky ŽP ze všech možných směrů. 

Čím více údajů a zpracovaných procesů bude předloženo, tím je jistě větší šance se odrazit 

od faktů a lépe tak posoudit možné vlivy. Co se týče samotných analýz v prostředí GIS, 

ne všechny jistě mohou být začleněny mezi ty, které může zpracovávat autorizovaná 

osoba, ale právě alespoň získané povědomí o takovýchto dalších možných analýzách může 

vést v budoucnu k lepší spolupráci mezi úřady a mezi zpracovateli dokumentací a různých 

analýz. 
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Obr. 1: Schéma procesu EIA. Zdroj: [7]. 
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4 GIS a environmentální modelování 
 

  Se vstupem do Evropy se i u nás informační společnost stává objektivní realitou, 

kterou nelze ignorovat a nezbývá než ji přijmout. Zde je však třeba si uvědomit, 

že informační společnost neznamená jen intenzivní využívání informačních technologií, 

ale práci s informacemi a související změny myšlení obecně. (Rapant, 2002). 

 Člověk žije v konkrétním prostředí, které ho obklopuje a které svými vlastnostmi 

do značné míry předurčuje způsob jeho života. Toto působení však není jednosměrné 

nýbrž vzájemné. Člověk více či méně na své životní prostředí působí, mění jeho jednotlivé 

složky i prostředí jako celek a ovlivňuje jeho vývoj. V tom nejobecnějším pojetí hovoří 

Rapant (2006) o tomto prostředí jako o reálném světě. 

 V průběhu historie se vyvinula celá řada disciplín popisujících a studujících reálný 

svět. Nejstarší takovou disciplínou je filosofie, z které se posléze mimo jiných vyvinula 

geografie. Jednou z nejmladších disciplín je pak geoinformatika, kterou Rapant (2006) 

definuje jako vědecký a technický multidisciplinární obor, zabývající se zpracováním 

(v nejširším slova smyslu) a využíváním geodat a geoinformací pro potřeby rozhodování, 

plánování a správy zdrojů. Streit (1997 In. Tuček, 1998) považuje geoinformatiku 

za podoblast aplikované informatiky, přičemž se geoinformatika zabývá vývojem 

a aplikacemi metod řešících geografické a geovědní problémy se zvláštním důrazem 

na geografickou polohu zúčastněných objektů. Tuček (1998) oblast zájmu dále rozšiřuje 

i o socioekonomické, demografické a jiné jevy a fenomény, neboť i tyto se uskutečňují 

v geografickém prostoru. 

 S geoinformatikou pak souvisí tzv. geoinformační technologie (GIT), 

kterými Rapant (2006) rozumí specifické informační technologie určené pro zpracování 

prostorových dat a informací, jejich získáváním počínaje a vizualizací konče. Máme-li být 

konkrétní, tak mezi geoinformační technologie (GIT) řadíme geografické informační 

systémy (GIS), dálkový průzkum Země (DPZ), globální polohové systémy (GPS), 

digitální modely reliéfu (DMR), lidar a jiné. 

 Nejen z pohledu environmentálního manažera je důležitý fakt, jak tvrdí 

Tuček (1998), že prostorová lokalizace objektů zájmu je typická pro všechny geovědní 

disciplíny. Odborníci v geovědách a nejen v nich tak studují vlastnosti prostorových 

objektů a fenoménů – tzv. geoobjektů – a řeší specifické problémy odehrávající se  
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v prostoru. Geoinformatika je stále poměrně mladým a rychle se rozvíjejícím oborem 

a dle Tučka (1998) patří mezi hlavní oblasti jejího výzkumu a aplikací (tučně vyznačené 

jsou důležité z pohledu tématu diplomové práce): 

- získávání digitálních geodat v terénu, 

- globální polohování (GPS) a navigační systémy, 

- analýza a hodnocení – posuzování údajů dálkového průzkumu Země (DPZ), 

- geografické informační systémy (GIS), 

- integrace vědomostních – znalostních systémů a GIS, 

- vývoj a aplikace geostatistických metod, 

- numerické simulační modely a prognostické modely pro prognostické procesy, 

- systémy pro podporu rozhodování, 

- použití multimediálních metod, 

- digitální kartografické systémy, 

- trojrozměrná vizualizace, virtuální realita. 

 

4.1 Geografické informační systémy 
 Pojem geografický informační systém (GIS; angl. Geographycal Information 

System) běžně vyjadřuje počítačové systémy orientované na zpracování geografických dat, 

prezentovaných především v podobě různých dat (Rapant, 2006). Oproti analogovým 

mapám však GISy důsledně oddělují obě funkce map, tedy ukládání geografických dat 

a jejich prezentaci, a přidávají ještě další možnosti, jako jsou prostorové analýzy těchto dat 

(Rapant, 2002). Stejná geografická data pak lze snadno aktualizovat či analyzovat 

a prezentovat různými způsoby, čímž lze uspokojit odlišné požadavky vzhledem na 

potřeby konkrétního uživatele či situace. To je jeden z hlavních důvodů, proč GISy 

dosáhly od svého vzniku značného rozšíření (Rapant 2006).  

 Geografické informační systémy mají u nás v masové podobě tradici sahající 

do počátku 90. let. Tehdy bylo rozhodnuto vybavit referáty životního prostředí okresních 

úřadů GISy (konkrétně programovým vybavením PC ARC/INFO) (Rapant 2006). 

Od té doby se u nás GISy rozšířily i mimo státní správu a jejich využití je, stejně tak rozvoj 

v oblasti GIT, stále intenzivnější a potřebnější.  
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 Definicí pojmu GIS existuje celá řada. Česká asociace pro geoinformace definuje 

GIS jako funkční celek, kterým se s využití geoinformačních technologií získávají, 

uchovávají, zpracovávají, a zpřístupňují geoinformatická data a informace, nebo který 

automatizovaně podporuje výkon určitých činností. Jiná definice (Rapant, 1998 In: Rapant, 

2006) označuje GIS jako funkční celek vytvořený integrací technických a programových 

prostředků, geodat, pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního kontextu 

zaměřený na sběr, ukládání, zprávu, analýzu, syntézu a prezentaci geodat pro potřeby 

popisu, analýzy, modelování a simulace okolního světa s cílem získat nové informace 

potřebné pro racionální správu a využívání tohoto světa. 

 Dle Tučka (1998) jsou GIS pravděpodobně jednou z prvních oblastí střetu 

aktuálních trendů společnosti a vědy, jimiž jsou matematizace, geografizace (ekologizace) 

a informatizace. Toto tvrzení prakticky odráží jak zavedení EIA do státních legislativ, 

tak fakt, že geografické informační systémy byly u nás v rámci veřejné správy jako první 

zavedeny na referátech životního prostředí (viz výše).  

 Tuček (1998) identifikuje tři různá chápání pojmu GIS, a to GIS jako technologie, 

GIS jako aplikační nástroj a GIS jako vědecký obor. Pro naše potřeby jsou nejdůležitější 

první dva pohledy. Pod GIS jako technologií chápe stejný autor (1998) prostředky nutné 

k realizaci a provozu aplikací – hardwarové a softwarové vybavení. GISem jako aplikací je 

pak chápán informační systém, který je součástí řízení určité organizační jednotky (podnik, 

městský úřad, správy chráněných území aj.). 

 Z definice GIS mimo jiné vyplývá, že GIS nejsou pouhým nástrojem pro tvorbu 

digitálních map, ale umožňují kromě vizualizace prostorových dat taktéž její analýzy 

a syntézy vedoucí k extrahování nových informací. Právě toto je hlavní devízou GIS jako 

nástroje pro podporu rozhodování.  

 Na toto je možno navázat Streitovým (1997 In: Tuček 1998) tvrzením, že GIS hrají 

zásadní roli v geoinformatice, geovědách a environmentálních vědách, stejně tak jako 

prakticky ve všech oblastech monitorování, plánování a řízení životního a přírodního 

prostředí. Za významné oblasti geoinformatiky tento autor (1998) pokládá:  

- počítačem podporované získávání dat, 

- modelování dynamických prostorových procesů pomocí numerických 

a statistických metod, 

- digitální kartografii  vizualizaci, 
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- digitální zpracování obrazů DPZ, 

- znalostní přístupy, které jsou základem prostorových systémů pro podporu 

rozhodování. 

 Stejně tak jako posuzování vlivů na životní prostředí, tak i práce s GIS vyžadují 

interdisciplinární přístup k řešené problematice. Spolupráce různě specializovaných 

odborníků je proto často nezbytností k dosáhnutí optimálního a správného řešení dané 

situace či problému. 

 

4.2 Prostorová data a informace 
 Geoinformační technologie pracují se zvláštním typem dat a to s daty prostorovými. 

Data jsou obecně definována jako reprezentace skutečností, pojmů nebo instrukcí (návodů, 

pokynů) ve formalizované podobě vhodné pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi 

nebo automatickými prostředky. Prostorovými daty (tzv. geodaty), jsou pak myšleny data, 

která se vztahují k určitým místům v prostoru a pro která jsou na potřebné úrovni rozlišení 

známé polohy těchto míst (Rapant 2006). Interpretací jakýchkoliv dat vznikají informace, 

v případě geodat potom geoinformace. Na obrázku č. 2 je schématicky znázorněný vztah 

mezi daty, GISy a informacemi.  

 
Obr 2. Schéma vztahu mezi daty, GIS a informacemi. Zdroj: Rapant (2006). 

  

 V oblasti environmentální vědy se bez dat neobejdeme. Ta jsou nutná k řešení 

konkrétních problémů, jsou součástí teoretické konstrukce, myšlenkového schématu, 

jehož výsledkem je odpověď na danou otázku. Většina environmentálních dat je vázána na 

určité místo, jedná se o parametry dané lokality. Proto i v oblasti environmentálních věd 

hrají GISy důležitou roli. Představují tak užitečnou vazbu mezi technologiemi získávání 

dat a společenským rozhodovacím systémem (Moldan, 2009). Na obr. 3 je schématicky 

znázorněn proces transformace vstupních dat v GIS na výstupní informace. 
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4.3 Prostorové modelování 
 Pomocí geoinformačních technologií můžeme reálný svět odpovídajícím způsobem 

popisovat, analyzovat, modelovat, případně i simulovat. Jelikož s reálným světem 

nemůžeme přímo pracovat, je třeba ho nahradit náhradním systémem, neboli modelem 

(Rapant, 2006). 

 Model jako náhradní systém reálného světa nám pomáhá jej studovat pomocí 

různých scénářů s možností se kdykoli vrátit k původnímu stavu, narozdíl od reálného 

světa. GIS jsou založeny na prostorových modelech, jenž nám dávají možnost popsat 

(modelovat) rozmístění objektů a jevů reálného světa v prostoru, jejich vlastnosti, 

vzájemné vztahy a umožňují modelovat i procesy reálného světa, které na objekty a jevy 

působí (Rapant, 2006). 

 Definicí pojmů modelování a model je celá řada. Např. Kuneš (1989 In: Rapant, 

2006) definuje modelování jako experimentální informační proces, při němž se zkoumané 

části reálného světa jednoznačně přiřazuje podle určitých kritérií jiný systém, ať už fyzický 

nebo abstraktní, nazývaný model. Dle Tučka (1998) je modelování abstrahování týkající se 

všech součástí geografické informace a to jak geometrické, topologické, tématické 

i dynamické. Na model lze generelně mimo jiné nahlížet jako na sadu pravidel a procedur 

realizace prostorové analýzy, jejímž účelem je odvození nové, dále analyzovatelné 

informace, která může pomoci při řešení problému nebo plánování (Neumann, 1996 

In: Tuček, 1998). Hlavním problémem modelování je dle Tučka (1998) zahrnutí všech 

součástí geografické informace a přitom vhodně zjednodušit reálný stav. 

Tuto problematiku dobře demonstruje Unucka a kol. (2010), který tvrdí, že model je 

reprezentant reálného světa, jehož základní vlastností jsou poplatné účelu, za kterým jsme 

model budovali. Konkrétně např. událostní hydrologický model a bilanční hydrologický 

a erozní model se budou lišit souborem stavových veličin popisujících povodí 

(např. zanedbání evapotranspirace, detail popisu vlastnosti půd) a souborem použitých 

metod (povrchový odtok, odtok v korytech, plošná a výmolová eroze apod.). 

4.3.1 Datové modely reprezentace prostorových dat 
 Klasickou analogovou prezentací prostorových dat je mapa. Ta je jedním 

z možných výstupů prací v GIS. Základní mapové prvky prezentující reálný svět jsou 

mapové značky. Z hlediska prostorového lze tyto značky dělit na bodové, liniové a plošné. 
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V digitálním prostředí GIS je to podobné, avšak veškeré souvislosti musí být v počítači 

vhodně kódovány (Tuček, 1998). Pro reprezentaci prostorových objektů jsou nejčastěji 

využívány dva datové modely, a to vektorový a rastrový. 

4.3.1.1 Vektorový model 

  Vektorová struktura prostorových dat je určena jejich lineárními charakteristikami 

(Tuček, 1998). Základním prvkem vektorového modelu je bod, neboli vektor nulové délky 

(0D vektor). Dalším prvkem vektorového modelu je linie (1D vektor) ohraničená dvěma 

body (vrcholy). Posledním prkem je polygon, což je uzavřená posloupnost vektorů, 

uzavřený vektorový model (2D vektor) (Tuček, 1998; Rapant, 2006). 

 Jako příklad si můžeme představit vodní tok, který můžeme vyjádřit jako linii 

tvořenou posloupností lomových bodů, z nichž některé mohou představovat soutoky. 

Vodní plocha (rybník, jezero aj.) je znázorněna pomocí polygonu, který je uzavřen jeho 

břehovou linií. 

4.3.1.2 Rastrový model 

 Pod pojmem rastr si lze představit pravidelnou mřížku buněk (Tuček, 1998; Rapant, 

2006). Každá buňka je definována souřadnicemi x a y a hodnotou jevu. V případě 

rastrového digitálního modelu reliéfu je to souřadnice z – nadmořská výška. 

Jiným příkladem jevu může být jakákoli vlastnost sledovaného prostorového objektu 

(krajinný pokryv, půdní vlastnosti apod.). Dalším parametrem buňky rastru je její velikost 

– tzv. rozlišení rastru. Hodnota zobrazované vlastnosti je tak vztažena ke středovému bodu 

buňky, stejně tak jako souřadnice x a y. 

 

4.4 Data pro GIS a environmentální modelování 
Kvalita výsledků environmentálního modelování je kromě samotného modelu 

nejvíce ovlivněna úrovní a dostupností datových vstupů. Sebevíce sofistikovaný model 

nedokáže poskytnout kvalitní výstupy, pokud nepracuje se vstupy odpovídající kvality. 

Na druhé straně pak hovoříme o tzv. robustnosti modelu, kdy je model schopen 

vyprodukovat kvalitní výstupní informace i přes nedostatky v oblasti vstupů (např. lokální 

výpadky měřících stanic aj.) (Unucka a kol., 2010). 
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Z časového aspektu vstupních dat environmentálního modelování, je možno 

rozlišovat dva druhy vstupu (Unucka a kol., 2010): 

- vstupní data statická, 

- vstupní data dynamická.   

Statická data slouží jako základ pro výstavbu modelu (schematizace povodí, 

vlastnosti vodohospodářských objektů atd.) a jejich základní parametry (geometrická 

a topologická složka, morfometrie reliéfu, krajinný kryt, půdní vlastnosti aj.) jsou 

v průběhu modelace neměnné. Dynamická data jsou naopak proměnlivá jak v horizontu 

procesu modelování, tak i v časovém kroku jejich sběru. Většinou se jedná zejména 

o časové řady např.  hydrometeorologická data aj. (Unucka a kol., 2010). 

Z prostorového hlediska je pak možno vstupy procesu environmentálního 

modelování, ale i data vstupující do GIS, rozlišit na data (Unucka a kol., 2010): 

- prostorově konstantní (krajinný kryt, půdní typ v rámci areálu, apod.), 

- prostorově proměnlivá (morfometrické parametry, hydrometeorologické prvky aj.). 

4.4.1 ZABAGED 
 ZABAGED®, neboli základní báze geografických dat, je digitální geografický 

model území České republiky, který svou přesností a podrobností zobrazení geografické 

reality odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní mapy České republiky v měřítku 

1:10 000 (ZM 10). Obsah ZABAGED® tvoří 106 typů geografických objektů zobrazených 

v databázi vektorovým polohopisem a příslušnými popisnými a kvalitativními atributy. 

ZABAGED® obsahuje informace o sídlech, komunikacích, rozvodných sítích 

a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a chráněných územích, vegetaci 

a povrchu a prvcích terénního reliéfu. Součástí ZABAGED® jsou i vybrané údaje 

o geodetických, výškových a tíhových bodech na území České republiky a výškopis 

reprezentovaný prostorovým 3D souborem vrstevnic. ZABAGED je produktem Českého 

úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Data jsou referencována v souřadném 

systému S-JTSK [8]. 

4.4.2 DMÚ 25 
 DMÚ 25, neboli Digitální model území 1:25 000, je součástí Vojenského 

informačního systému a je vytvářen v Toposlužbě AČR, jmenovitě ve VTOPÚ Dobruška. 
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Informační obsah v podstatě odpovídá topografické mapě 1:25 000 (TM-25). Obsah dat je 

tříděn do skupin vodstvo, komunikace, sítě, rostlinný kryt, zástavba, hranice a výškopis [9]. 

4.4.3 ArcČR 500 
 ArcČR 500 je digitální vektorová geografická databáze pro území České republiky, 

zpracovaná v měřítku 1:500 000. Navazuje na podobné databáze, zpracované firmou ESRI 

(Environmental Systems Research Institute, California, USA) nebo spolupracujícími 

firmami pro USA a jednotlivé státy Evropy (mj. Německo, Francie, Rakousko), jakož i pro 

celý svět (ArcWorld). Mezi základní geografické prvky databáze ArcČR 500 patří silniční 

síť (třída, číslo silnice, mezinárodní tah, jízdní pruhy), železniční tratě a lanové dráhy (typ, 

číslo traťového oddílu, kategorizace, elektrifikace), stanice a zastávky (název, číslo 

traťového oddílu), lesní plochy, vodní plochy (název, název vodního toku, typ, výška 

hladiny), vodní toky (název, typ), bažiny a rašeliniště (typ), plochy vybraných sídel 

(název), bodová sídla (název, velikostní kategorie, léčebné lázně), výškové body (název, 

nadmořská výška), vrstevnice (nadmořská výška), digitální model terénu (nadmořská 

výška) a stínování terénu [10]. 

 Podkladem pro zpracování základních geografických informací v digitální formě 

jsou mapy a databáze, které byly poskytnuty Zeměměřickým úřadem, a to Mapa České 

republiky v měřítku 1:500  000 pro základní geografické prvky (plochy lesů, plochy a body 

sídel, vodní plochy, vodní toky, silniční a železniční síť), Fyzickogeografická mapa ČR 

1:500  000 pro prvky výškopisu a Vektorová databáze územně technických jednotek 

pro jednotky administrativního členění [10]. 

4.4.4 DIBAVOD 
 DIBAVOD, neboli DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat, je pracovní označení 

návrhu katalogu typů objektů jako tématické vodohospodářské nadstavby ZABAGED®. 

Je to referenční geografická databáze vytvořená primárně z odpovídajících vrstev 

ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu tématických kartografických výstupů 

s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod nad Základní mapou ČR 

1:10 000, resp. 1: 50 000, včetně Mapy záplavových území ČR 1:10 000, a dále 

pro prostorové analýzy v prostředí geografických informačních systémů a zpracování 

reportingových dat podle Rámcové směrnice 2000/60/ES v oblasti vodní politiky. 

DIBAVOD je průběžně aktualizovaný a doplňovaný "živý produkt" spravovaný a vyvíjený 
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na Oddělení geografických informačních systémů a kartografie VÚV T.G.M.,v.v.i. Vybrané 

datové vrstvy objektů DIBAVOD jsou poskytovány zdarma ke stažení ve formátu ESRI 

shapefile komprimovaném do archivu (*.zip) [11]. 

4.4.5 SRTM 
 SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) DEM je digitální model reliéfu, 

který byl vytvořen v rámci amerického projektu vedeného organizacemi NASA a NGA 

s přispěním německé a italské kosmické agentury. V únoru roku 2000 se uskutečnila 

speciální mise raketoplánu Endeavour, na kterém byla umístěna speciální radarová 

snímací aparatura s jejíž pomocí byla během 11 dní pořízena interferometrická radarová 

data z téměř celého území světa. Následným zpracováním vznikl celosvětový digitální 

model terénu. SRTM DEM je distribuován po čtvercích o velikosti 1°z.d. x 1°z.š. 

(na rovníku odpovídá přibližně území 111 km x 111 km) [12]. 

4.4.6 WMS 
 S rozvojem GIS se objevila potřeba vyvinout standardy, schopné tyto složité 

systémy společně využít. Dále bylo zapotřebí vyřešit problémy různorodostí datových 

formátů, často nepřenositelných a uzavřených. Tuto situaci se snaží vyřešit Open 

Geospatial Consortium (OGC), skládající se z mnoha členů GIS komunity (tvůrců 

softwaru, předních vědců, atd.). Cílem OGC je prostřednictvím mezinárodních norem 

sjednotit formáty pro různé typy dat pro GIS a zjednodušit předávání nestejných softwarů 

na národní i mezinárodní úrovni. Jeho vytvořeným standardem je právě Web Map Service 

(WMS) [13].  

 Web Map Service (WMS) je služba, která umožňuje sdílení geografických dat 

ve formě rastrových map v prostředí internetu. Jde o nástroj nejen pro GIS systémy, který 

zpřístupňuje informace ve formě map (rastrů). Ty jsou primárním výsledkem požadavku 

např. GIS softwaru na WMS server, a to v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, 

aj.), kterými jsou  zobrazovány tematické geografické informace. Výsledná obrazová data 

mohou být výsledkem překrytu více vrstev, v takových případech hovoříme o mapových 

kompozicích. Výsledný obraz  je georeferencován, čili je vztažen k souřadnicovému 

systému [13]. 

 Jednou z výhod či nevýhod WMS je, že se k uživateli nedostanou původní data, 

ale jen jejich rastrový obrázek. Dochází tak k přenášení malého objemu dat a data původní 
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zůstávají zachována. Z hlediska majitele či poskytovatele dat je toto tedy možné považovat 

za výhodu, z hlediska uživatele dat pak naopak za  nevýhodu, a to z toho důvodu, 

že se nedostane k  možnosti provádět celou řadu analýz. Pro připojení dat pomocí WHS 

je zapotřebí [13]: 

- počítač, 

- připojení k internetu, 

- software umožňující práci s WMS (ArcGIS), 

- znát URL WMS serveru (každý WMS umožňuje přístup k jiným datům). 

4.4.6.1 WMS servery v ČR 

Následující přehled je čerpán zejména z [14] a [15]. 

Portál veřejné správy - mapové služby 

 Provozovatelem služby je CENIA (z angl. Czech Environmental Information 

Agency, Česká informační agentura životního prostředí). Portál uživatelům poskytuje 

územně vázané, metadatově popsané a státem garantované informace. Služba 

je samostatnou částí portálu veřejné správy. Zřizovatelem bylo dnes již zaniklé 

Ministerstvo informatiky ČR, provozovatelem mapových služeb je Ministerstvo životního 

prostředí ČR. Provoz pak zajišťuje sama CENIA. Zveřejňovaná data a tématické mapové 

vrstvy jsou celoplošná. Data pochází z rozličných zdrojů, ale primárně vychází ze státních 

mapových děl, státem garantovaných a udržovaných registrů, tematických sad a databází. 

Používán je ESRI ArcIMS mapový server. 

WMS (odkaz na stránky, kde se dají připojovat jednotlivé vrstvy) - 

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/help/cz/sluzby.html 

Mapserver (odkaz na mapový server) - http://geoportal.cenia.cz 

 WMS server Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHÚL) 

Poskytuje geoprostorová data o zalesnění, o zdravotním stavu lesů, o způsobu chemismu 

půdy, o erozi apod. 

WMS - http://212.158.143.149/cgi-bin/oprl?service=WMS 

Mapserver (odkaz na mapový server) - http://212.158.143.149/index.php 
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Mapový server České geologické společnosti - Geofond 

 Mapové výstupy z databáze Geofond, jedná se o geoprostorové informace týkající 

se geologických a tektonických poměrů, důlní činnosti, průzkumných vrtů apod.  

WMS - http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver/wms 

Mapserver - http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond 

Mapový server Ústavu ochrany ŽP 

 Projekt, který zprostředkovává přístup k mnoha zdrojům geodat o životním 

prostředí. Dále poskytuje mapy pro podporu výuky GIS na Ústavu ochrany ŽP Univerzity 

Pardubice (přístupné pouze z vnitřní sítě).  

WMS - http://mapserver.upce.cz/wms/pardubicko.php 

Mapový server Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - AOPK ČR 

 Jde se o obdobné řešení jako v případě České geologické společnosti  lišící se 

pouze v charakteru poskytovaných dat, která jsou zaměřena na životní prostředí a ekologii.  

 WMS - http://mapmaker.nature.cz/mapmaker/aopk/ 

Portál mapových služeb Zeměměřického úřadu 

 Jedná se o službu Zeměměřického úřadu v Praze zpřístupňující mapové produkty. 

WMS server je pouze jednou z možností přístupu k datům. Data jsou následující: 

- Vektorová data (s dotazováním na atributy prvků) - ZABAGED, vektorový soubor 

správních a katastrálních hranic a GEONAMES 

- Rastrová data - Státní mapa 1 : 5 000, RZM 1 : 10 000, RZM 1 : 50 000, Ortofoto 

ČR  

 WMS - http://geoportal.cuzk.cz/ 

 

4.5 Oblasti využití GIS 
 Geografické informační systémy se postupně uplatňují v nejrůznějších oblastech 

lidské činnosti. Historicky první oblastí je oblast životního prostředí. GIS jsou 

zde používány pro potřeby inventarizace přírodních zdrojů, potřeby modelování přírodních 
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procesů aj. Další důležitou sférou aplikací GIS na úrovni státní správy je územní plánování 

(Rapant, 2006). GIS umožňují jednoduchou a efektivní správu územních plánů, 

které též umožňují přímo tvořit.  

 Geografické informační systémy je též možné využít pro správu přírodních zdrojů. 

Tyto aplikace se nazývají „informační systémy pro správu zdrojů“ (angl. Resource 

Management Information Systems, RMIS). Ty umožňují uchovávání a analýzu dat 

o přírodních zdrojích  a napomáhají tak v procesu rozhodování v oblasti správy těchto 

zdrojů (Rapant 2006). 

 
Obr. 3:  Schéma vztahů mezi vstupy a výstupy do (z) GIS. Upraveno dle Moldan (2009). 

  

Co se týče geografických a environmentálních oblastí lidského zájmu, tak GIS pomáhají 

mapovat a vizualizovat různé jevy, jako např. geologické, geomorfologické, klimatické, 

půdní, biogeografické, ekonomické aktivity, kulturní a sociální struktury, které společně 

dávají krajině její podobu, vlastnosti a identitu a pomáhají determinovat její biogeografický 

charakter. GIS jsou tak ceněným nástrojem výzkumu geografů obecně, krajinných 

ekologů, environmentalistů aj. (Holden, 2008). 

 Dalším významným sektorem využití GIS  je veřejná správa, a to všechny její 

tradiční oblasti. Běžně jsou GIS využívány pro potřeby územního plánování, evidence 

nemovitostí, vyměřování některých typů daní, správu majetku, dopravní infrastruktury, 
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veřejné městské dopravy, při organizaci požární a záchranné služby, policie či evidencí 

všeho druhu (Rapant, 2006). 

 Vzhledem k široké paletě možností využití GIS je dále uveden pouze výčet 

několika dalších oblastí, tak jak je uvádí Rapant (2006):  

- maloobchod, 

- inženýrské sítě, 

- péče o zdraví obyvatelstva, 

- doprava, 

- telekomunikace, 

- záchranné služby, 

- vojenství, 

- geomarketing, 

- socioekonomické analýzy aj. 

 

4.6 Environmentální modelování 
 Zkoumání komplexnosti a složitosti našeho přírodního prostředí vyžaduje použití 

řady inovativních prostředků. Inovace stojí vždy ruku v ruce s úspěchem a prohlubováním 

analýz, kterými se snažíme popsat naše životní prostředí. 

 Environmentální modely se snaží zpětně znázornit skutečnosti, které se odehrávají 

během určitých přírodních jevů či procesů. Je mnohem jednodušší a praktičtější vytvořit 

počítačový model,  který nám ukáže určitý scénář, než tento scénář opakovaně zkoušet 

přímo v terénu. Počítačové modely pracují s rovnicemi, které vznikly a byly formulovány 

během zkoušení v přírodních podmínkách a následně byly přeneseny do počítačových 

programů, ve kterých jejich použití může být rychlejší a jednodušší.  

 Environmentální modelování se skládá ze 3 základních fází. Zaprvé je to teoretické 

a vědecké poznání problému, zadruhé matematické vyjádření tohoto problému a za třetí 

numerické řešení tohoto problému [16]. 

 Význam environmentálního modelování pro proces EIA lze demonstrovat slovy 

J.L. Schnoora (1996), který přeneseně tvrdí, že hlavní tři oblasti uplatnění 

environmentálních modelů v rámci environmentálních věd jsou: 

- lepší pochopení a kvantifikace procesů probíhajících v životním prostředí, 
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- určení možných expozic organismů vůči těmto procesům, 

- předpověď reakcí organismů a složek životního prostředí na různé scénáře 

aktivit v prostředí a jeho managementu. 

 Environmentální modelování nám pomáhá lépe pochopit složité struktury vztahů 

a roli člověka v životním prostředí. S rozvojem a rychle rostoucím pokrokem lidské 

společnosti je prostředí stále více antropogenně zatěžováno a využíváno a jednou 

nejjednodušších a nejrychlejších možností poznání odpovědí organismů a ostatních složek 

prostředí na tuto zátěž je její modelování. Oproti ostatním metodám výzkumu nám 

modelování umožňuje efektivně demonstrovat tyto odpovědi v různých predikčních 

scénářích. V těchto souvislostech pak zejména třetí bod předcházejícího výčtu ukazuje 

možnost a rostoucí důležitost využívání prostředků environmentálního modelování 

v procesu EIA a jiných odvětvích, které se týkají environmentálního managementu obecně.  

 

4.7 Vnitřní a vnější implementace GIS a environmentálních 
modelů 

 Jak GIS tak i environmetální modely pracují s prostorovými daty, 

proto je kombinace GIS a environmentálních modelů logickým řešením pro komplexní 

analýzu a management krajina a životního prostředí (Unucka a kol., 2007). 

 Implementace GIS a environmentálních modelů se děje třemi různými způsoby. 

První možností je přímé napojení modelů na GIS software. Tento případ je typický 

především pro platformy ESRI (implementace modelů SWAT, AGNPS, aj. v rámci 

programu ArcGIS) či GRASS (implementace modelů TOPMODEL, SIMWE, aj. v rámci 

programu GRASS GIS). Druhou možností je implementace GIS v rámci modelovacího 

software. Toto se týká zejména modelovacího balíku MIKE Zero či WMS, které obsahují 

vlastní GIS software. Třetí možností je paralelní postavení GIS a modelovacího software, 

kdy je část procesu modelování prováděna vybranými nástroji GIS. Tento případ se týká 

zejména produktů USACE/HEC (zejména modely HEC-HMS a HEC-RAS). GIS v tomto 

případě slouží jako tzv. preprocesor prostorových dat, který tato data zpracovává 

do modelu požadované formy. (Unucka a kol. 2007). 
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Obr. 4: Možnosti implementace GIS a environmentálních modelů. Zdroj: Unucka (2010). 

 

4.8 Hlavní GIS programové prostředky 
 V současné době již existuje celá řada programových prostředků GIS, 

ať už komerčních či volně dostupných. Nejrozšířenějšími jsou asi následující, a to  ESRI 

ArcGIS, ESRI ArcView, GRASS GIS, SAGA GIS a Quantum GIS. 

4.8.1 ArcGIS Desktop 
 Jedná se o komerční produkt společnosti ESRI a v současné době v našich 

podmínkách asi nejrozšířenější program GIS. ArcGIS je integrovaný systém pro tvorbu, 

správu a analýzu geografických dat (Vavroš, 2007). Je tvořen třemi hlavními 

komponentami, a to ArcMap, ArcCatalog a ArcToolbox. Program disponuje pokročilým 

a velice intuitivním grafickým rozhraním. 

 Hlavní aplikací je ArcMap, která slouží pro práci s prostorovými mapami 

ve smyslu kartografického zpracování i prostorových analýz různého typu. Pro vlastní 

analýzy a práci s prostorovými daty (editace, kombinace, zobrazování apod.) slouží 

tzv. Data View mód, z něhož se lze přepínat do módu Layout. Ten umožňuje sestavování 

mapových kompozic. Mapové kompozice je možné exportovat do obrázků různých 

formátů. 
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Obr. 5: Okno programu ArcGIS 9.2, komponenta ArcMap v módu Data View. Červenou 

elipsou je vyznačena komponenta ArcToolbox, což je kompletní sada dostupných nástrojů. 

 
Obr. 6: Okno programu ArcGIS 9.2, komponenta ArcMap v módu Layout pro tvorbu 

mapových kompozic 
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Aplikace ArcCatalog slouží pro správu a organizaci prostorových dat, aplikace 

ArcToolbox je pak kompletní sadou všech analytických nástrojů dostupných v balíku 

ArcGIS Desktop. 

 Hlavní souborový formát systému je ESRI shapefile. Ten je pak složen z více 

souborů. Grafická data jsou uložena v souboru s příponou *.shp, atributová data 

pak v souboru s příponou *.dbf. Propojení zajišťuje soubor formátu *.shx (Vavroš, 2007). 

Program je však schopen pracovat s celou řadou jiných formátů, jako je coverage, 

geodatabáze, ESRI grid, TIN či ASCII formát. 

 

 
Obr. 7: Okno programu ArcGIS 9.2, komponenta ArcCatalog pro správu a organizaci 

prostorových dat. V levé části okna je organizace dat ve složce, v pravé části pak data 

o vybrané vrstvě (tzv. metadata). Metada se skládají ze tří částí (viz obr.), jimiž jsou popis 

(description), prostorová složka (spatial) a atributy (attributes). Jak je vidět na obrázku, 

tak prostorová složka metadat obsahuje informace o souřadném systému, včetně detailního 

popisu, či např. prostorový rozsah datové vrstvy (krajní souřadnice ve směrech sever-jih 

a západ.východ. 

2010  35

 



Eva Rončková: Využití GIS a environmentálního modelování v procesu EIA 

 

4.8.2 ArcView ve verzi 3.x 
 ArcView GIS je programový prostředek firmy ESRI pro geografické informační 

systémy. Patří mezi tzv. desktop GIS. Je to systém pro běžné uživatele, který umožňuje 

tvorbu, editaci, správu a prezentaci geografických dat  (Vavroš, 2007).  

 Program disponuje všemi základními funkcemi pro práci a vizualizaci prostorových 

dat a navíc je rozšiřitelný o celou řady analytických nástrojů ve formě tzv. extenzí. 

Těmi hlavními jsou především ArcView Network Analyst, ArcView 3D Analyst 

a ArcView Spatial Analyst, které umožňují síťové analýzy a prostorové analýzy včetně 

trojrozměrných. 

 
Obr. 8: Okno programu ArcView 3.2. 

 

4.8.3 GRASS GIS 
 GRASS je geografický informační systém na správu geografických dat, zpracování 

obrazových záznamů (družicové a letecké snímky), produkci vysoce kvalitní grafiky, 

prostorové modelování a vizualizaci vícero typů dat. Je uvolněný pod GNU/GPL licencí. 

Jeho vývoj začal v U.S. Army Construction Engineering Research Laboratories (CERL) 

(1982–1995) [17]. 
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 Je to rastrovo-vektorový GIS umožňující i digitální zpracování obrazu. Jeho rozvoj 

podmínilo rozšíření internetu na počátku 90.let minulého století. Je určený především 

pro práci pod operačním systémem UNIX/Linux a je ho možné využít i v operačním 

systému Windows (Cygwin). GRASS disponuje jak grafickým uživatelským rozhraním, 

tak i textovou příkazovou konzolou (Bobáľ, 2008). 

 Výhodou GRASS GIS je jeho volná licence a otevřenost, kdy je možné jeho 

funkcionalitu volně rozšiřovat. Program disponuje celou řadou analytických nástrojů 

a to včetně několika hydrologických a erozních modelů, kterými jsou hydrologické modely 

TOPMODEL a SIMWE a stejnojmenný erozní model SIMWE. Všechny tyto modely jsou 

implementovány jako moduly. Nevýhodou GRASS GIS je pak jeho poměrná uživatelská 

nevlídnost a složitost práce s ním, i když i toto se s posledními verzemi pracujícími 

s pythonovským rozhraním lepší. 

 
Obr. 9: Okna programu GRASS GIS. Grafické uživatelské rozhraní tohoto programu 

je tvořeno třemi základními okny, která ( jdoucí zleva doprava a odshora dolů) slouží 

k zobrazování aktivních vrstev, práci s vrstvami a nástroji a nakonec k zobrazování 

informací o probíhajících procesech. 
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4.8.4 SAGA GIS 
 SAGA GIS je open source nástroj specializovaný na prostorové analýzy 

nad rastrovými geodaty. Jde o software vyvíjený na univerzitě v Goettingenu v Německu. 

Je koncipován modulárním způsobem. Modulů existuje velké množství a dotýkají se 

různých oblastí zpracování prostorových dat. Umí pracovat i s vektorovými daty 

a tabulkami, ale jeho nejsilnější zbraní je zpracování dat rastrových. Uživatelské rozhraní 

je u tohoto programu vcelku příjemné, koncepce uspořádání modulů je podobná 

ArcToolboxu v ArcGIS a moduly lze nahrávat přímo za chodu programu. V případě, 

že nějaký modul chybí, je možné si jej naprogramovat díky API (Application Programming 

Interface - programátorské rozhraní pro řízení dané aplikace) [18]. 

 
Obr. 10: Okno programu SAGA GIS. 

4.8.5 Quantum GIS 
 Quantum GIS (zkráceně QGIS) je volný a multiplatformní geografický informační 

systém  (GIS). Jeho vývoj, který započal roku 2002, zajišťuje skupina dobrovolníků, verze 

s označením 1.0 vyšla 5. ledna 2009. QGIS umožňuje zejména prohlížení, tvorbu a editaci 

rastrových a vektorových vrstev, zpracování GPS dat a tvorbu map. Funkčnost rozšiřují 

zásuvné moduly, významný je modul zpřístupňující funkce GRASS GISu – QGIS tak může 
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sloužit jako jeho nadstavba. Zásuvné moduly je možno vytvářet v programovacích jazycích 

C++ nebo Pythonu [19]. 

 

4.9 Hlavní programové prostředky environmentálního 
modelování 

 Modelovacích nástrojů ve formě softwarových produktů je celá řada a jejich 

detailní popis není z kapacitních důvodů diplomové práce možný, proto zde uvádím 

jen stručný přehled nástrojů z oblasti hydrologického a erozního modelování, 

kterým se v praktické části diplomové práce zabývám. 

 Hydrologické, ale i erozní, modely můžeme z hlediska prostorového rozdělit 

na distribuované a semidistribuované. Distribuované modely dělí studované povodí do sítě 

buněk, pracují tedy prakticky s gridovou reprezentací dat. Hydrologická bilance je pak 

řešena pro každou buňku zvlášť. Mezi hlavní produkty distribuovaných modelů patří 

například modely MIKE SHE, což je komerční produkt společnosti DHI (Danish 

Hydraulic Institute), modely TOPMODEL, GSSHA či SIMWE, dále erozní modely 

SIMWE či LISEM. Nejkomplexnějším řešením je jistě model MIKE SHE, avšak cena 

licence je jedním z hlavních limitujících faktorů jeho použití. 

 Distribuované modely jsou vhodné pro řešení detailních výpočtů hydrologických 

a erozních procesů v malých povodích. Pro větší povodí je nutné s ohledem na vysoké 

nároky na výkon výpočetní techniky volit hrubší prostorové rozlišení vstupních gridů. 

 Modely semidistribuované řeší prostorovou distribuci vstupních parametrů 

rozdělením povodí do dílčích subpovodí, v jejichž rámci jsou parametry uvažovány 

za homogenní. Toto velmi urychluje výpočty. Hlavními produkty jsou modely HEC-HMS 

či HYDROG. Model HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling 

System) je produktem americké armády a jedná se o průmyslový standard USA 

pro hydrologické výpočty. Model HYDROG je produktem společnosti HySoft 

prof. Starého a je to model používaný v operativním provozu ČHMÚ. Semidistribuované 

modely se vzheldem k prostorové distribuovanosti hodí spíše pro analýzu velkých povodí 

a v rámci EIA spíše rozsáhlých plošných záměrů. 

 Asi nejvýznamnějším semidistribuovaným modelem erozním je model SWAT (Soil 

and Water Assessment Tool). Je to produkt pracovníků Texaské univerzity a jedná se 

o komplexní environmentální model řešící nejen hydrologické a erozní procesy, ale i další 
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procesy na ně navazující, jako je kvalita vod či zemědělská produkce. Jeho uplatnění je 

velice široké a mezi všemi výše uvedenými modely asi největší. 

 Specifikou skupinou hydrologických modelů jsou modely hydrodynamické, 

neboli hydraulické. Tyto modely řeší pohyb vody v samotných korytech řek včetně 

jejich vybřežení. Jejich aplikace v procesu EIA se nabízí zejména na záměry týkající se 

úpravy koryt a technické zásahy v inundačních oblastech. Hlavními produkty jsou modely 

HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center – River Analysis System), což je produkt 

americké armády, a model MIKE 11, produkt DHI. 

 Všechny uvedené modely pracují buď kompletně nebo alespoň z části v prostředí 

GIS (viz kapitola 4.7 Vnitřní a vnější implementace GIS a environmentálních modelů). 

Všechny uvedené modely kromě produktů společnosti DHI jsou volně dostupné 

a stažitelné na webu výrobce. 

 
Obr. 11: Okno programu HEC-HMS 3.4. Tento model má vlastní grafické uživatelské rozhraní. 

Na obrázku je vidět výsledek simulace ve formě hydrogramu a mapové vyobrazení 

schematizovaného povodí. Schematizace povodí probíhá však mimo vlastní rozhraní modelu. Slouží 

k němu extenze HEC-GeoHMS běžící v programu ArcView 3.x, od nejnovější verze i v programu 

ArcGIS 9.x. Jedná se tedy o třetí případ implementace environmentálního modelu a GIS, 

kdy je část procesu modelování prováděna vybranými nástroji GIS a část pak vlastním modelem. 
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Obr. 12: Okno editoru příčných říčních profilů programu HEC-RAS. Schematizace koryta a nivy 

(tvorba příčných a podélných profilů) se podobně jako u modelu HEC-HMS odehrává v prostředí 

GIS, konkrétně v extenzi HEC-GeoRAS  programů ArcView a ArcGIS. Zdroj: Unucka (2010). 

 

 
Obr. 13: Okno programu ArcGIS, komponenta ArcMap s výstupními daty modelování v HEC-RAS. 

Zpracování záplav a rozlivů a jejich vizualizace, tzv. postprocessing, probíhá podobně 

jako tzv. preprocessing, neboli schematizace, v prostředí GIS. Zdroj: Unucka (2010). 
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Obr. 14: Okno programu ArcGIS, komponenta ArcMap s aktivními nástroji modelu SWAT 

(viz červená elipsa). V případě modelu SWAT se tedy jedná o první možnost implementace 

environmentálních modelů do GIS, tedy přímé napojení modelů na GIS software. 
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5 GIS, environmentální modelování a EIA 
 

 Veškeré procesy v životním prostředí jsou procesy s prostorovým charakterem. 

Data o životním prostředí mají též prostorový charakter, jsou vždy vztažena k určitému 

místu měření, možno je tedy považovat za geodata. GIS jako nástroj pro zpracování 

a analýzu prostorových dat umožňuje spolu s environmentálními modely rychlé a efektivní 

posouzení daných záměrů a to v nesčetném množství scénářů. 

 Snahou této diplomové práce je ukázat možnosti propojení a vzájemné spolupráce 

procesu EIA a GIS. Je třeba si uvědomit, že už v současné době dochází k využití mnoha 

analýz v prostředí GIS, které se stávají součástí posouzení vlivů na životní prostředí 

současnými zpracovateli dokumentací, jež také vyplývá z mého dotazníkového šetření, 

které bylo provedeno ze vzorku seznamu autorizovaných osob a jež si kladl za úkol 

zmonitorovat aktuální využití GIS a prostředků environmentálního modelování 

při zpracovávání především dokumentací EIA, které zahrnují množství analýz, snažících se 

o co nejefektivnější posouzení daného záměru. Návratnost rozeslaných dotazníků byla 

minimální (2 kusy). Z těchto dvou kusů se ukázalo, využívání GIS a v menší míře 

i environmentální modely jsou v dnešní době  využívány zpracovateli dokumentací EIA, 

případně jsou využívány externími subjekty najímanými zpracovateli dokumentací 

a posudků k provedení určitých specializovaných analýz. Dotazník je k nahlédnutí 

v příloze č. 1. 

 

5.1 Možnosti aplikace GIS a environmentálního modelování na 
posuzované záměry dle přílohy č. 1 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí 

 

1.1 Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy od 5 do 25 ha 

- možnost použití: srážko-odtokové a erozní modely (posouzení vlivu land use/land cover 

na vodní režim krajiny a náchylnost půdy k urychlené erozi), komplexní environmentální 

modely (analýzy vlivu struktury krajiny na energo-materiálové toky v povodí, na kvalitu 

vod apod.), jednouché analýzy v GIS (hydrologické analýzy nad DMT, rovnice USLE, 

RUSLE, MUSLE) 
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1.2 Restrukturalizace pozemků v krajině, využívání neobdělávaných pozemků 

nebo polopřirozených oblastí k intenzivnímu zemědělskému využívání, 

uvedení zemědělské půdy do klidu na ploše od 10 ha. 

 - možnost použití: srážko-odtokové a erozní modely (posouzení vlivu land use/land cover 

na vodní režim krajiny a náchylnost půdy k urychlené erozi), komplexní environmentální 

modely (analýzy vlivu struktury krajiny na energo-materiálové toky v povodí, na kvalitu 

vod apod.), jednouché analýzy v GIS (hydrologické analýzy nad DMT, rovnice USLE, 

RUSLE, MUSLE) 

 

1.3 Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry 

(např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické 

meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha. 

 - možnost použití: srážko-odtokové modely (posouzení účinnosti protierozních opatření, 

analýzy vlivu meliorací na vodní bilanci v povodí), hydrogeologické modely (analýzy 

vlivu meliorací na režim pozemních vod), ekologické modely (vliv záměru na ekosystémy, 

zejména lužní) 

 

1.4 Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny. 

- možnost použití: hydrodynamické modely (analýzy vlivu technických zásahů do koryta 

a nivy, analýzy účinnosti protipovodňových opatření v nivě toku), srážko-odtokové 

a erozní modely (analýzy vlivu protipovodňových opatření v krajině), ekologické modely 

(vliv záměru na ekosystémy, zejména lužní) 

 

1.7 Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody 

a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované 

nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m3 nebo výška hradící konstrukce přesahuje 

10 m nad základovou spárou. 

- možnost použití: srážko-odtokové modely (posouzení vlivu vodohospodářských děl 

na režim průtoků), erozní modely a komplexní environmentální modely (analýzy vlivu 

vodohospodářských děl na erozní procesy a energo-materiálové cykly v povodí, analýzy 

vlivu záměru na kvalitu vod), hydrodynamické modely (analýzy vlivu vodohospodářských 
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děl na režim průtoků v korytě a v nivě), hydrogeologické modely (analýzy vlivu 

vodohospodářských děl na režim a kvalitu podzemních vod, ekologické modely 

(vliv záměru na ekosystémy, zejména lužní) 

 

1.8 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, 

pokud je množství odebírané nebo převáděné vody od 10 do 100 mil. m3 za rok, 

nebo pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud se voda převádí, je od 200 

do 2 000 mil. m3 za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku; 

čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu 

od 1 do 10 mil. m3 za rok. 

- možnost použití: srážko-odtokové, hydrodynamické a hydrogeologické modely 

(vodohospodářské a hydrologické bilanční analýzy), hydrogeologické modely 

(analýzy vlivu vodohospodářských děl na režim a kvalitu podzemních vod, ekologické 

modely (vliv záměru na ekosystémy, zejména lužní) 

 

2.1. – 2.5 Těžba nerostných surovin 

- možnost použití: hydrogeologické modely (analýzy vlivu těžby na kvantitu i kvalitu 

podzemních vod a jejich režim) 

 

2.6 Těžba v korytech nebo údolních nivách vodních toků. 

- možnost použití: hydrodynamické modely (zejména vícedimenzionální) (analýzy vlivu 

záměru na průtokový a fluviálně-geomorfologický režim v korytě a nivě toku), 

hydrogeologické modely (analýzy vlivu vodohospodářských děl na režim a kvalitu 

podzemních vod, ekologické modely (vliv záměru na ekosystémy, zejména lužní) 

 

2.8 Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly při úpravě nerudních surovin 

- možnost použití: hydrogeologické modely, erozní modely, modely stability svahů 

(analýzy vlivu záměru zejména na kvalitu podzemních vod; analýza ohrožení svahů hald 

a odvalů urychlenou erozí, analýza stability svahů) 

 

2.9 Budování podzemních prostor pro skladování nebo umístění technologických zařízení 

(provozů) od 10 000 m3
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- možnost použití: hydrogeologické modely (analýzy vlivu záměru na kvantitu i kvalitu 

podzemních vod a jejich režim) 

 

2.10 Zneškodňování odpadů ukládáním do přírodních nebo umělých horninových struktur 

a prostor 

- možnost použití: hydrogeologické modely (analýzy vlivu záměru zejména na kvalitu 

podzemních vod a jejich režim) 

 

2.11 Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo nebezpečného odpadu, hloubkové 

vrty geotermální, hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů, s výjimkou vrtů 

pro výzkum stability půdy 

- možnost použití: hydrogeologické modely (analýzy vlivu záměru na kvantitu i kvalitu 

podzemních vod a jejich režim) 

 

3.2 Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe 

nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů. 

- možnost použití: hlukové analýzy v GIS, analýzy viditelnosti v GIS (vliv záměru 

na krajinný ráz) 

 

10.3 Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly, pokud nejsou uvedeny v jiném bodě přílohy 

- možnost použití: hydrogeologické modely, erozní modely, modely stability svahů 

(analýzy vlivu záměru zejména na kvalitu podzemních vod; analýza ohrožení svahů hald 

a odvalů urychlenou erozí, analýza stability svahů) 

 

10.7 Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení 

- možnost použití: hydrologické modely, erozní modely, komplexní environmentální 

modely, modely stability svahů (posouzení vlivu land use/land cover na vodní režim 

krajiny a náchylnost půdy k urychlené erozi), komplexní environmentální modely (analýzy 

vlivu struktury krajiny na energo-materiálové toky v povodí, na kvalitu vod apod.), 

jednouché analýzy v GIS (hydrologické analýzy nad DMT, rovnice USLE, RUSLE, 

MUSLE) 
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10.8 – 10.13 Areály určené ke sportu a rekreaci 

- možnost použití: hydrologické modely, erozní modely, komplexní environmentální 

modely (posouzení vlivu land use/land cover na vodní režim krajiny a náchylnost půdy 

k urychlené erozi), komplexní environmentální modely (analýzy vlivu struktury krajiny 

na energo-materiálové toky v povodí, na kvalitu vod apod.), jednouché analýzy v GIS 

(hydrologické analýzy nad DMT, rovnice USLE, RUSLE, MUSLE) 

 

Ostatní záměry typu stavby letišť, liniových staveb dopravní struktury a různých výrobních 

provozů 

- možnost použití: obecně zejména hlukové a rozptylové studie za použití příslušných 

modelů 
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6 Vlastní aplikace nástrojů GIS a environmentálního 
modelování na vybraný záměr 

 
Pro analýzy v prostředí GIS jsem zvolila fiktivního záměru ve fiktivním území.  

 

6.1 Rozsah záměru 
Záměr představuje provedení změny využívání pozemků a drobné terénních úpravy 

na ploše cca 31 ha za účelem přípravy území na plánovanou stavbu sjezdové dráhy. 

Aktuálně se v dané oblasti nachází jehličnatý les. 

 

6.2 Charakter záměru 
Jedná se o odlesnění části svahu o rozměrech cca 1100 x 300 m a ploše cca 33 ha, 

jež má v budoucnu sloužit jako lyžařská sjezdová dráha. S tímto využitím se počítá pouze 

v zimních měsících, ve vegetačním období bude plocha zatravněna a případně může sloužit 

jako pastvina. Plánovanými souvisejícími stavbami, s kterými se počítá v rámci toho 

záměru, je také realizace vleku, dále vybudování rekreačního zařízení v dolní části  a s tím 

související infrastruktury včetně výstavby parkoviště. Veškerá infrastruktura spojená 

s realizací záměru bude situována do nedaleké obytné zástavby, a tímto by se mělo 

dosáhnout co nejmenšího vlivu těchto staveb na životní prostředí. Výjimkou je pouze 

samotný vlek a odlesnění pozemku. Spojení sjezdové dráhy a jejího zázemí v zastavěné 

oblasti bude zajištěno zpevněnou stezkou s pravidelnou kyvadlovou dopravou. 

 

6.3 Možné vlivy záměru na životní prostředí 
Největším negativním vlivem bude bezesporu odlesnění části svahu a s tím 

souvisejícími pracemi. Sice se jedná o nepůvodní lesní porost, avšak jeho odstraněním 

dojde k negativním vlivů na biosféru, pedosféru, hyrosféru i atmosféru. Dojde ke ztrátě 

stanoviště jedinců vyskytujících se druhů živočichů i rostlin, nedojde však k poškození 

celých ekosystémů. Co se týče pedosféry, tak ohrožena bude zejména terénními úpravami 

a taktéž dojde ke zvýšení ohroženosti svahu erozí, neboť les působí jako nejúčinnější 
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přirozený protierozní činitel. Hydrosféra bude ohrožena tím způsobem, že odlesněním 

pozemku se zvýší náchylnost pozemku k povrchovému odtoku, zvýší se riziko vysychání 

půd, i rychlejšího odtávání sněhu a může dojít ke snížení hladiny podzemních vod. 

Ohrožena může být i kvalita vod, což souvisí nejen s rizikem eroze, ale i s možností rizik 

vznikajících při přípravě i realizací záměru. Nepříznivý vliv na atmosféru souvisí s rizikem 

vzrůstu extremity teplotních poměrů, kdy po odlesnění může v otevřeném terénu docházet 

k přehřívání a naopak i k podchlazování povrchu. 

 

6.4 Stručná charakteristika složek životní prostředí 
Záměrem dotčený pozemek se nachází na svahu s převážně jižní až jihovýchodní 

orientací. Pozemek se táhne po spádnici v rozmezí nadmořských výšek od 615 m 

do 980 m, čili převýšení pozemku činí 375 m a jeho průměrný sklon je 18°. 

Území záměru nacházející se v horské oblasti v nadmořské výšce přibližně 

700 m.n.m., s celkovou plochou 31 ha, která je zalesněná s převahou jehličnatých lesů 

a do budoucna se zde počítá s výstavbou sjezdové dráhy. Bude počítáno s odlesněním pásu 

o celkové délce svahu cca 1100 m a šířce cca 300 m. 

Půdní složka krajiny je v oblasti záměru tvořena zejména podzoly, v dolní části 

se vyskytují kambizemě. Krajinný pokryv v širším okolí je tvořen především lesními 

porosty s výraznou převaho smrkových monokultur. Ty jsou v přímo dotčené oblasti 

jediným typem krajinného pokryvu. Oblast mezi územím záměru a jeho zázemím je kryta 

zemědělskou půdou, která však leží ladem a do budoucna se počítá pouze s extenzivním 

využitím ve formě pastvin apod. Provedením záměru tedy nedojde ke střetu zájmů. 

Oblast záměru i jeho širší okolí není součástí žádného chráněného území, 

tudíž vybudování sjezdové lyžařské dráhy nijak neohrožuje ceněné ekosystémy. 

Biologické hodnocení navíc prokázalo, že se v oblasti nevyskytuje žádný vzácný 

či ohrožený živočišný ani rostlinný druh. 
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  Obr. 15: Výškové, sklonové a expoziční poměry širšího okolí oblasti záměru. 

 

Jelikož se v takových oblastech musí počítat s tím, že zásah do těchto oblastí může 

mít významný dopad na složky životního prostředí, je třeba citlivě a podrobně zkoumat 

danou oblast z různých hledisek, tak abychom se v závěru mohli rozhodnout, zda tento 

zásah do krajiny bude spíše negativní, či spíše pozitivní. Stavba takovéto sjezdové dráhy 

může mít řadu vlivů na dané území, ať už se jedná o změnu krajinného rázu krajiny, změny 

související s fyzickogeografickými poměry (změny hydrologického a pedologického 

režimu), či změny, které mohou působit na živočišné i rostlinné druhy. Případně může dojít 

k narušení zón klidu apod.  

Záměr fiktivní sjezdové lyžařské dráhy byl zvolen s ohledem na relativní 

jednoduchost aplikací nástrojů GIS a environmentálního modelování a s ohledem na to, 

že plně spadá do přílohy 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Složité analýzy s využitím komplexních nástrojů environmentálního modelování jsou 

v praktickém procesu EIA záležitostí spíše externích firem specializujících se na tuto 

problematiku, nikoli samotných zpracovatelů dokumentace, natož pak pracovníků 

krajských úřadů. Z tohoto důvodu byla k demonstraci aplikovatelnosti nástrojů GIS 

a environmentálního modelování dána přednost jednoduchým, avšak názorným analýzám. 
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Jak již uvádím výše, tak záměr typu sjezdové dráhy může mít celou řadu vlivů 

na životní prostředí a procesy v něm probíhající. V mé diplomové práci se budu především 

zaobírat mírou vlivu realizace záměru zvláště na erozní a hydrologické poměry 

v předmětném území a to pomocí nástrojů v prostředí GIS. Tyto nástroje jsou v současné 

době již velmi kvalitně zpracovány a jsou součástí velkého množství GIS produktů, 

a to jak komerčních, tak zejména i nekomerčních a volně dostupných. Z hlediska 

dostupnosti dat, jsem toto území lokalizovala do oblasti Moravskoslezských, dále jej však 

považujme za fiktivní bez konkrétní specifikace. 

 

6.5 Teoretická východiska vlivu záměru na hydrologické a 
půdní poměry území 

 Hydrologický cyklus je možné dělit na dvě hierarchické úrovně, a to velký a malý. 

Velký hydrologický oběh zahrnuje výměnu vody ve formě výparu, srážek odtoku mezi 

pevninou a oceánem. Malý hydrologický cyklus je pak ta část velkého oběhu, 

která se odehrává na daném území – povodím. Základní procesy hydrologického cyklu 

bez ohledu na hierarchickou úroveň jsou srážky, intercepce, akumulace, infiltrace, výpar 

a odtok. Intercepcí rozumíme zachytávání srážkové vody na objektech krajinného pokryvu, 

akumulací její zadržování v nerovnostech povrchu. Výpar je možné rozdělit na fyzikální 

(evaporace), fyziologický z organismů (transpirace). Dohromady pak hovoříme 

o tzv. evapotranspiraci. Odtok vody můžeme rozlišovat na přímý, který je daný 

povrchovým odtokem a hypodermickým odtokem (odtok pod povrchem půdy nad hladinou 

podzemní vody), a odtok základní, který je dotován podzemními vodami. Intercepce, 

akumulace a výpar tvoří dohromady tzv. odtokovou ztrátu (Hrádek a kol., 2004). 

 Všechny tyto komponenty hydrologického cyklu jsou ovlivňovány specifikami 

dané oblasti. Těmi jsou zejména: 

- klimatické poměry, 

- půdní vlastnosti, 

- vlastnosti krajinného krytu, 

- reliéf, 

- aktuální stav hydrologických podmínek území. 
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Co se týče klimatických poměrů, tak zásadní vliv má zejména chod teplot a srážek. Ty jsou 

primárně ovlivněny poloho na zemském povrchu, a to jak zeměpisnou šířkou a délkou, 

tak i vzdáleností od oceánu, nadmořskou výškou či expozicí vůči převládajícímu proudění. 

Co se týče půdních vlastností, tak zde významnou roli hraje zrnitostní složení půd, 

tzv. půdní druh. Ten přímo ovlivňuje intenzitu infiltrace. Na základě zrnitostního složení 

jsou půdy rozdělovány do tzv. hydrologických skupin půd (HSP). Rozlišujeme skupiny A, 

B, C a D, přičemž půdy skupiny A mají nejpříznivější infiltrační vlastnosti. 

Jsou to zejména štěrky, písky a půdy písčité (Hrádek a kol., 2004). Z dalších půdních 

vlastností se významně uplatňuje organický stav půdy, a to jak přítomnost neživé 

organické hmoty (humusu), tak i živých organismů. Humusové látky příznivě ovlivňují 

strukturu půd tvorbou půdních agregátů a spolu s chodbičkami živých organismů 

tak podporují infiltrační procesy. 

Krajinný pokryv je z pohledu našeho záměru tím nejdůležitějším. Krajinný pokryv 

do hydrologického cyklu vstupuje tak, že modifikuje poměr mezi odtokovou ztrátou 

a odtokem srážkové vody. Tak například rozdíl mezi odtokem z jehličnatého lesa 

a vybetonované plochy je evidentní bez hlubších znalostí. Krajinný pokryv se svými 

vlastnostmi podílí na zpomalování odtoku, a to přímo i zprostředkovaně. Přímý vliv 

spočívá v zachytávání srážek (intercepci), která se pak k povrchu dostává se zpožděním 

a zpomaleně, a zejména také v menším množstvím, neboť část intercepované vody 

přechází výparem zpět do atmosféry. Nejpříznivější vliv v tomto případě mají jehličnaté 

lesy, opačný efekt mají pak zastavěné či holé plochy. 

Dalším parametrem území ovlivňujícím hydrologické procesy je reliéf. Reliéf 

se podílí opět přímo i nepřímo. Hlavní parametry reliéfu vstupující do hydrologického 

procesu jsou sklon, délka a zakřivení svahu a taktéž jeho expozice. Vliv sklonu svahu je 

zřejmý. S rostoucím sklonem roste rychlost povrchového i podpovrchového odtoku. Délka 

svahu pak ovlivňuje mocnost vrstvy odtékající vody. Zakřivení svahu podmiňuje poměr 

mezi infiltrací a povrchovým odtokem. Na konvexních svazích převládá odtok, 

na konkávních svazích pak infiltrace. Expozici reliéfu můžeme dělit na expozici vůči 

světovým stranám, a tudíž vůči oslunění, a expozici vůči převládajícímu proudění. 

První druh expozice ovlivňuje míru přijaté energie a tudíž i teplotní poměry, které přímo 

ovlivňují fyzikální výpar a nepřímo pak zprostředkovaně přes charakter vegetačního krytu 

i výpar fyziologický. Expozice vůči převládajícímu proudění ovlivňuje výpar zejména 
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vlivem větru, na druhou stranu ovlivňuje vláhové poměry příjmem srážkové vody 

z putujících frontálních a oblačných systému. V případě našich podmínek jsou západně 

orientované svahy vystaveny srážkám i větru více než závětrné východně orientované 

svahy. 

Aktuální stav povodí zahrnuje zejména nasycenost půdního profilu vodou. Toto  

ovlivňuje zejména intenzitu infiltrace a množství vody infiltrované a povrchově odtékající. 

Eroze půdy (z latinského erosus, rozhlodaný, vyhlodaný) zahrnuje posloupnost 

procesů rozrušování, transportu a usazování půdních a horninových částic (Raclavský 

a kol., 2005). Jedná se o proces přirozený, který bývá v přírodním prostředí kompenzován 

pedogenezí, neboli tvorbou nové půdy (Buzek, 1983). S rostoucí populací je však tlak 

na krajinu a půdu stále intenzivnější a člověk tak svou činností v krajině erozní pochody 

urychluje. V prvním případě neovlivněných erozních procesů hovoříme o erozi normální, 

v druhé případě o erozi akcelerované. Ta se stává problémem v globálním měřítku. 

Negativním výsledkem akcelerované eroze není jen ztráta jemnozemě a ztenčování 

půdního profilu, ale svou roli hrají taktéž procesy transportu a depozice erodovaného 

materiálu, které se nepříznivě odrážejí v kvalitě vod a působí řadu dalších škod 

v socioekonomické sféře, zejména ve vztahu k vodnímu hospodářství, lesnictví 

a zemědělství (Buzek, 1983). 

Dle hlavních mechanismů způsobujících erozi půdy rozlišujeme erozi vodní, 

větrnou, sněhovou a ledovcovou (Buzek, 1983). Eroze vodní je přirozenou součástí 

hydrologických pochodů v krajině. Hlavním činitelem, který tento druh eroze vyvolává 

je povrchový odtok vody. Výsledná podoba erozně-sedimentačního procesu je pak dána 

spolupůsobením erozních faktorů, kterými jsou (Buzek, 1983): 

- vlastnosti půd a podložních hornin,  

- reliéf,  

- klimaticko-hydrologické podmínky, 

- charakter krajinného krytu, 

- protierozní opatření.   

 Co se týče vlastností půd a podložních hornin, tak vliv má zejména odolnost těchto 

hornin vůči zvětrávání, dále pak charakter zvětraliny, její zrnitost, z toho plynoucí půdní 

druh, mocnost půdního profilu, půdní typ, charakter humusu a struktura a textura půd 

či přítomnost půdních agregátů. Všechny tyto vlastnosti a celá řada dalších se spolupodílí 
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na průběhu infiltračních procesů a přerozdělení vody mezi infiltraci a povrchový odtok. 

Nejvíce náchylné k vodní erozi jsou pak z hlediska půdní zrnitosti půdy jemnozrnné, čili 

půdy s vysokým zastoupení jílovité frakce. Naopak půdní druhy infiltračně příznivé, 

s vysokým zastoupením písčité frakce, jsou erozně nejodolnější. 

 Reliéf se v případě eroze půdy uplatňuje stejným způsobem jako v případě srážko-

odtokových procesů. Z faktorů klimaticko-hydrologických třeba zmínit charakter (kvalita 

i kvantita) srážek a jejich rozložení v roce. Jako erozně nejúčinnější bývají označovány 

přívalové srážky o vysoké intenzitě. Srážka jako taková nejprve narušuje půdu kinetickou 

energií svých kapek (tzv. bombardování), v druhé fázi pak působí povrchově odtékající 

srážková voda (Buzek, 1983). Z dlouhodobého aspektu už však taková shoda nepanuje 

a někteří autoři tvrdí, že dlouhodobě erozně účinnější jsou srážkové epizody o nižších 

a středních epizodách avšak častěji se vyskytující, jiní naopak preferují zmiňované 

přívalové srážky (Morgan, 2005). Kromě srážek se samozřejmě do erozního procesu 

zapojují i teplota  vzduchu i půdy, výpar, rychlost větru či sluneční energie. 

 Vegetační, resp. krajinný, kryt byl rozebrán výše a jeho uplatnění v erozních 

procesech je prakticky totožné. Byť je to z pohledu našeho záměru parametr nejdůležitější, 

byl již teoreticky rozebrán dostatečně. Níže je třeba věnovat pozornost až jeho 

parametrizaci v prostředí GIS a modelů. 

 Co se týče faktorů protierozních opatření, tak ty jsou výsadou antropogenně 

využívaných oblastí a je možné je rozdělit na opatření (Raclavský a kol., 2005): 

- organizační (osevní cyklus, pásové střídání plodin aj.) 

- agrotechnická (orba po vrstevnici, ponechání organických zbytků na poli aj.) 

- technická (terénní úpravy, terasování, průlehy, zasakovací pásy aj.). 

Kombinace spolupůsobení erozních faktorů je složitá. Některé procesy působí proti 

sobě, jiné se ve výsledku podporují. Například vyšší úhrny srážek logicky znamenají vyšší 

odtok, avšak mnohdy také větší rozvoj vegetace, která je významným protierozním 

činitelem. Podobně tomu je i v případě sklonu v našich podmínkách. Vyšší sklony 

urychlují erozi, avšak tyto partie jsou u nás kryty zejména lesem, který má maximální 

protierozní účinek (Raclavský a kol., 2005). 

Co se týče důsledků eroze půdy, tak obecně znamená eroze nenávratnou fyzikální, 

chemickou i biologickou degradaci půdního profilu, což se odráží ve ztrátě produkce půdy 

(Pasák a kol.., 1984). Erodovaná půda ztrácí i své retenční vlastnosti, což vede ke zvýšení 
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povrchového odtoku (Holý, 1978). Kvalita vod již byla zmíněna výše, třeba dodat jen to, 

že erodovaný materiál může zanášet koryta toků či vodohospodářské objekty.  

6.6 Modelování vodní eroze 
 Terénní studie erozních procesů jsou velice nákladnou záležitostí z hlediska 

časového i finančního. Navíc postihnout tak komplexní proces jako je eroze půdy v plné 

šíři je velice obtížné. Proto bývá eroze často hodnocena pomocí více či méně 

zjednodušených erozních modelů. Tato zjednodušení vycházejí z dobré teoretické znalosti 

erozních procesů a jejich komponent, které byly vypozorovány jednak zmiňovanými 

terénními výzkumy a jednak pomocí laboratorních experimentů. 

 Erozní modely jsou speciální sortou modelů srážko-odtokových, u nichž je hlavní 

důraz kladen na vztahy reprezentující uvolňování, transport a depozici půdních částic. 

Mezi celou různých skupin erozních modelů vzpomeňme dělení těchto modelů na: 

- empirické, 

- simulační. 

Východiskem pro sestavení empirických erozních modelů jsou dlouhodobá 

experimentální pozorování a měření vlivu jednotlivých erozních činitelů na výslednou 

podobu a míru eroze. Analýzou a statistickým vyhodnocením těchto pozorování pak 

mohou být příspěvky jednotlivých erozních faktorů do konečného výsledku eroze 

kvantifikovány a dány do vztahu, kterým je právě model. Takovéto modely pak často 

bývají platné především pro oblasti s podobnými podmínkami jako oblast provádění 

experimentů a je obtížné je zobecnit. Jejich výhodou naopak bývá nenáročnost na data 

a jednoduchost výpočtu [20]. Příkladem takovýchto modelů je například univerzální 

rovnice ztráty půd (USLE) (Wischmeier a kol., 1978) a její modifikace jako revidovaná 

univerzální rovnice ztráty půdy (RUSLE) modifikovaná rovnice ztráty půdy (MUSLE). 

Simulační erozní modely jsou postaveny na fyzikálním a matematickém popisu 

modelovaného procesu. Tento popis jim dává větší teoretickou správnost, 

avšak také mnohem větší náročnost na vstupní data a tedy i výpočetní aparát. Tyto modely 

musí být často vhodně kalibrovány. Příkladem takových modelů jsou modely SWAT, 

WEPP, AGNS, EROSEM, LISEM, CREAMS aj. (Janeček, 2002). 
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6.7 Aplikace nástrojů GIS a environmentálního modelování na 
daný záměr 
Vybrané vlivy uvažovaného záměru byly analyzovány v GIS s využitím 

jednoduchých analytických metod a nástrojů. K řešení bylo využito možností práce 

s rastrovými datovými vrstvami, které reprezentovaly jednotlivé vstupní proměnné 

použitých metod a modelů. Jako GIS nástroj vlastní práce s rastry posloužil tzv. raster 

calculator, který pracuje na principu matematických operací mezi jakoby „nad sebou 

ležícími“ rastry. Tyto rastry je tedy možno libovolně matematicky kombinovat dle dané 

metody. 

6.7.1 Analýza odtokových procesů 
K analýze erozních procesů odtokových poměrů s použitím GIS se nabízí 

jednoduchý model objemu odtoku, a to metoda SCS CN, neboli metoda CN křivek. 

6.7.1.1 Metoda odtokových křivek SCS CN 

Tato metoda byla vyvinuta americkou službou ochrany půd (Soil Conservation 

Service) a slouží k výpočtu objemu přímého odtoku. Přímý odtok, neboli odtok povrchový 

a hypodermický, je dle této metody dán společným působením vlastností krajinného 

pokryvu a půdních vlastností. Jejich vyjádřením je tzv. číslo odtokové křivky, 

které prakticky udává poměr přímého odtoku ku srážce dané intenzity (viz obr. 16). 

 

Rovnice pro výpočet výšky přímého odtoku dle metody SCS CN vypadá 

následovně (Bedient a kol., 2008): 

Q = (P – 0.2*S)2/(P + 0.8*S),     (1) 

kde 

Q je výška přímého odtoku, 

P je výška srážek, 

S je retenční parametr, který lze vypočítat ze vztahu (Bedient a kol., 2008): 

 

 S = 25,4*(1000/CN - 10),      (2) 

 kde 

CN je číslo odtokové křivky. 
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Obr. 16: Vztah mezi srážkou a odtokem pro vybrané CN křivky. Zdroj: Unucka (2010). 

 

Pro výpočet výšky přímého odtoku bylo třeba vytvořit dva základní rastry, a to rastr 

CN křivek a z něho potom odvodit rastr retenčního parametru. Rastr CN křivek byl 

vytvořen kombinací vrstev krajinného pokryvu a půdních typů. Každá jedinečná 

kombinace krajinného pokryvu může být ohodnocena vlastním číslem CN křivky. 

Tyto kombinace byly dosaženy použitím nástroje Union v programu ArcGIS (princip 

viz obrázek č. 17). Jako vstupní vrstvy byly využity vektorové vrstvy půdních typů 

a krajinného pokryvu dle klasifikace Corine Land Cover. Jejich sjednocením vznikla 

výsledná vrstva kombinací vrstev půdních typů a krajinného pokryvu, jimž byl přiřazen 

atribut hodnoty CN křivky. Podle tohoto atributu byla vektorová vrstva převedena na 

vrstvu rastrovou použitím nástroje Feature to Raster. Výsledný rast reprezentoval hodnoty 

CN křivek v daném území. Z rastru CN křivek byl použitím rovnice (2) a nástroje Raster 

Calculator vytvořen rastr retenčního parametru S. Tímto jsem dosáhla všech potřebných 
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parametrů a použitím rovnice (1) jsem spočetla výsledný přímý odtok a to pro scénář před 

vytvořením záměru a také zvlášť pro scénář s již provedeným odlesněním. Tyto dvě 

položky jsem od sebe odečetla, abych tak získala konečný rozdíl změny odtoku v dané 

oblasti. Parametr P, čili výška srážek, byla v obou případech uvažována jako hodnota 1. 

Data o půdách jsem čerpala z WMS serveru Cenia (geoportal.cenia.cz), vrstvu 

krajinného pokryvu jsem stáhla z webu projektu Corine 

(http://www.eea.europa.eu/themes/landuse/clc-download). Mapy půdních typů, krajinného 

pokryvu, CN křivek a retenčního parametru S jsou na obr. 19 , výsledné mapy analýz 

před a po provedení záměru jsou na obr. 24. 

  

 
Obr. 17: Schéma vysvětlující princip nástroje Union. Upraveno dle (ArcGIS 

 Desktop Help) 

.

 
Obr. 18: Okno nástroje Raster Calculator v programu ArcGIS 9.2. 
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Obr. 19: Mapky půdních a pokryvných podmínek a z nich odvozených vstupních parametrů metody 

SCS CN. 
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6.7.2 Analýza erozních procesů 
Vzhledem k jednoduchosti parametrizace, dostupnosti dat i prostředků GIS byl jako 

nástroj pro hodnocení erozních procesů zvolen erozní model RUSLE (revidovaná rovnice 

ztráty půdy, ang. Revised Universal Soil Loss Equaotion). 

6.7.2.1 Revidovaná univerzální rovnice ztráty půdy (RUSLE) 

Jedná se o empirický model, revizi původní Wischmeierovy-Smithovy rovnice 

USLE (1978). Jde o součin šesti erozních činitelů, jejichž výsledkem je dlouhodobá 

průměrná roční ztráta půdy na jednotku plochy. Rovnici RUSLE můžeme matematicky 

vyjádřit následovně: 

 A = R* K*L*S*C*P, 

kde 

A je průměrná roční ztráta půdy [t/ha*rok-1],  

R je faktor erozní účinnosti deště, 

K je faktor erodovatelnosti půdy, 

L je faktor délky svahu, 

S je faktor sklonu svahu, faktory L a S dávají v součinu tzv. topografický faktor, 

C je faktor vegetačního krytu a osevního postupu, 

P je faktor protierozního opatření. 

 

Díky této rovnici si můžeme udělat představu, jakým podílem se změní či naroste 

náchylnost zkoumaného území vůči erozi před a po provedení záměru. Nyní ve stručnosti 

popíšu jednotlivé faktory, které ovlivňují v konečném součinu průměrnou roční ztrátu 

půdy.  

Faktor R 

Faktor erozivity je dle [21] definován součinem kinetické energie deště a jeho 

největší  30 min. intenzity, a to pouze pro deště, které vyvolávají povrchový odtok. 

Matematické vyjádření je následující: 

R = E.i30/100, 

kde 

R je faktor erozivity [MJ.ha-1.cm.h-1], 
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E je celková kinetická energie deště [J.m-2], 

i30 je maximální 30minutová intenzita deště [cm.h-1]. 

 

V našich zeměpisných podmínkách svého maxima dosáhne faktor R ve vegetačním 

období. Průměrná hodnota faktoru R pro celé území ČR je 20. 

 

 
Obr. 20: Určení maximální 30 minutové intenzity deště z ombrogramu. 

Zdroj: (Raclavský a kol.,  2005). 

Faktor K 

Faktor erodibility nám vyjadřuje míru náchylnosti půdy k erozi vůči dopadajícím 

dešťovým kapkám a tekoucí vodě v závislosti na její textuře, struktuře, propustnosti 

a množství organické hmoty. Její kvantifikace pro různé půdy byla odvozena 

experimentálně jako odnos půdy z jednotky plochy na jednotku dešťového faktoru 

ze standardního pozemku [21]. 

Faktor LS 

Topografický faktor je poměrem ztráty půdního materiálu na jednotku plochy 

z určitého pozemku ku ztrátě půdy z experimentálního pozemku, na němž byla odvozena 

rovnice USLE. Lze jej vypočítat z rovnic, odečíst jej lze i z nomogramu obr. č. 22. 
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Obr. 21: Ukázka nomogramu k určení hodnot faktoru erodibility půd.              

Zdroj: (Raclavský a kol., 2005). 

 

 

 
 

Obr. 22: Ukázka nomogramu k učení hodnot topografického faktoru LS.          

Zdroj: (Raclavský a kol., 2005). 
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Faktor C 

Faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu vyjadřuje vliv vegetace na míru 

erozního smyvu. Vegetační kryt má příznivé účinky na ochranu půdy před nepříznivými 

účinky dešťových srážek a to tím, že může zachytit část srážek, zmenšit rychlost 

povrchového odtoku a může také ovlivnit vlastnosti půdy. Hodnota faktoru C je dána 

poměrem ztráty půdní hmoty z pozemku s určitou pěstovanou plodinou k ztrátě půdy 

z pozemku s černým úhorem, kde je jeho hodnota rovna 1. 

Faktor P 

Faktor účinnosti protierozních opatření je dle definován jako poměr smyvu 

na daném pozemku s použitím protierozních opatření ke smyvu na pozemku bez těchto 

opatření.  

6.7.3 Výpočet RUSLE v GIS 
 Výpočet modelu RUSLE byl pro náš záměr proveden v prostředí ArcGIS, a to tak, 

že území bylo nejprve ohodnoceno z hlediska erozních faktorů před provedením záměru 

a posléze po provedení záměru. Nástroje GIS pak umožňují přímo kvantifikovat míru 

změny ve výslední výpočtů jejich přímým odečtem. Pro výpočet je nutné mít požadovaná 

vstupní data, respektive vstupní mapy, ve formátu rastr, neboli pravidelnou mřížku, 

kdy každá buňka mřížky nese hodnotu příslušného faktoru. Výpočet si pak lze představit 

tak, že rastry nesoucí hodnoty jednotlivých faktorů přes sebe přeložíme a buňky ležící 

nad sebou vynásobíme. Výsledkem je pak rastr dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy. 

Postupujeme tedy dle stejného principu jako v případě analýz přímého odtoku. 

Jako vstupy pro výpočet rovnice RUSLE byla použita následující data: 

- pro faktor R vrstva klimatické klasifikace území dle Quitta (1971), 

- pro faktor K vrstva půdních typů, 

- pro faktor C vrstva krajinného pokryvu dle klasifikace CORINE, 

- pro faktor LS digitální model reliéfu. 

Vrstvy pro výpočet faktorů R a K jsem manuálně digitalizovala z dat dostupných 

na WMS agentury CENIA. Jejich digitalizací jsem vytvořila polygonovou vektorovou 

vrstvu klimatických oblastí zájmového území, resp. půdních typů území. Jednotlivé 

klimatické oblasti jsem pak editací doplnila o atribut faktoru R (výpočet viz dále), 
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v případě půdních typů jsem pak každému půdnímu typu přiřadila atribut s hodnotou 

faktoru K (ohodnocení viz dále). Tyto polygonové vrstvy jsem posléze převedla 

z vektorového datového formátu na požadovaný rastrový, přičemž atribut faktoru R 

a K byl pro převod směrodatný. 

Jako vrstva pro definování faktoru C byla použita polygonová vektorová vrstva 

krajinného pokryvu dle klasifikace CORINE, která je volně stažitelná na webu projektu 

CORINE. Tato vrstva byla opět editována o atribut faktoru C a taktéž převedena na rastr. 

Hodnoty faktoru LS byly vypočítány pomocí nástrojů programu GRASS GIS 

z digitálního modelu reliéfu, který byl získán z datového balíku ArcČR 500. Prostorové 

rozlišení tohoto rastrového digitálního modelu reliéfu jsem v prostředí GIS převedla 

ze 100 m na 10 m, a to pro lepší vizualizaci. 

6.7.3.1 Výpočet hodnot rastru faktoru R 

Rastr faktoru R byl spočten ze vzorce pomocí hodnot dlouhodobých průměrných 

ročních srážek (H) v předmětné oblasti a to dle mapy klimatických oblastí (Quitt, 1971). 

Vzorec: R = 0,058 * H + 10,5 (Pretel, 1973 In: Motl, 2006) 

6.7.3.2 Výpočet hodnot rastru faktoru K 

K výpočtu tohoto rastru je důležité si uvědomit, že na každý půdní typ je třeba 

se dívat jako na součást tzv. HPJ – hlavních půdních jednotek a to v rámci klasifikace 

tzv. BPEJ – bonitovaných půdně ekologických jednotek. Vstupními daty pro tvorbu rastru 

faktoru erodibility byl soubor typů půd, jimž byl pak přiřazen daný kód HPJ a na základě 

této hodnoty byla každému typu půdy přiřazena hodnota faktoru K. Výsledné vektorové 

vrstvy byly následně konvertovány na rastry. 

 

Tabulka 2: Hodnoty faktoru K pro půdy v oblasti záměru. 

MKSP Kód HPJ Faktor K

Kambizem 36 0,25

Podzol  49 0,20

Fluvizem 56 0,31
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6.7.3.3 Výpočet hodnot rastru faktoru LS 

Hodnota faktoru LS byla počítána v programu GRASS 6.2 a jeho modulu 

r.watershed. Jedná se o výpočet dvou samostatných rastrů faktorů L a S ze vstupního 

výškového gridu , a jejich následného vynásobení, kterým vznikne požadovaný rast faktoru 

LS. Ten je nutno před dalším zpracováním vydělit číslem 100, jelikož modul r.watershed 

tímto číslem rast násobí zřejmě z hlediska lepší vizualizace rastru. 

6.7.3.4 Výpočet hodnot rastru faktoru C 

Při tomto výpočtu faktoru C počítáme s dlouhodobým průměrným stavem 

krajinného krytu v daném území. Rastr vegetačního krytu byl vytvořen ze shapefilu 

krajinného krytu dle klasifikace CORINE Land Cover, jemuž se přiřadí dle klíče, 

který je dostupný na [22] hodnota faktoru vegetačního krytu. 

 

Tabulka 3: Hodnoty faktoru C pro kategorie krajinného krytu klasifikace CORINE 

 Land Cover pro oblast záměru. 

Krajinný kryt Faktor C 

1.1.2. - Nesouvislá městská zástavba 0,030 

2.3.1. - Louky a pastviny 0,050 

2.4.3. - Zemědělské oblasti s přirozenou vegetací 0,100 

3.1.1. - Listnaté lesy 0,009 

3.1.2. - Jehličnaté lesy 0,004 

3.1.3. - Smíšené lesy 0,007 

 

6.7.3.5 Výpočet hodnot rastru faktoru P 

V tomto případě nebylo s těmito opatřeními počítáno. 

6.7.3.6 Konečné vynásobení rastrů a odečet výsledných rastrů 

Když byly veškeré vstupní rastry připravené, mohlo se přejít k samotnému výpočtu rovnice 

RUSLE, pomocí nástroje Raster Calculator se vynásobily dílčí rastry mezi sebou a vznikl 

výstupní rastr požadované dlouhodobé průměrné ztráty půdy na jednotku plochy. 
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Obr. 23: Schéma principu mapové algebry na příkladu výpočtu rovnice RUSLE v GIS. 

Upraveno dle (Bobáľ, 2008). 
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Obr. 23: Mapky půdních, pokryvných a klimatických podmínek a z nich odvozených vstupních 

parametrů modelu RUSLE. 
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6.8 Interpretace výsledků 

6.8.1 Analýza přímého odtoku 
 Na obr. 19 jsou znázorněny mapy vstupních parametrů metody SCS CN. Konkrétně 

mapa č. 1 nám znázorňuje půdní poměry v dané oblasti uvažovaného záměru a mapa č. 2 

nám ukazuje změnu krajinného pokryvu před a po uskutečnění záměru. Následuje mapa 

č. 3, jež nám udává hodnotu CN křivek, a ty se pohybují před realizací záměru na hodnotě 

55 a po realizaci záměru se hodnota zvýší na 69. To znamená, že provedením záměru 

by se zvýšila citlivost území ke vzniku přímého odtoku. Je to logické, neboť lesní porost je 

schopen účinně zadržovat intercepcí značné množství srážkové vody, jejíž velká část je 

posléze opět vypařena do atmosféry, aniž by se účastnila odtoku. Mapa č.4 udává hodnotu 

retenčního parametru , která je před provedením záměru na hodnotě cca 203,2 a po jeho 

uskutečnění klesne na hodnotu 127,3. Pokles hodnoty retenčního parametru znamená 

v praxi, snížení schopnosti území zadržovat vodu, což vede ke zvýšení náchylnosti území 

ke vzniku odtoku. Souvislosti jsem rozebrala výše v případě interpretace změny hodnot 

CN křivek. Vše souvisí se schopností lesa intercepovat velké množství vody. 

 Na obr. 24 jsou mapy hodnot výsledků výpočtů výšky přímého odtoku metodou 

odtokových křivek SCS CN, a to před a po provedení záměru. Z těchto mapových výstupů 

lze snadno vyčíst změnu výšky přímého odtoku. V případě zalesnění sledované oblasti je 

hodnota výšky přímého odtoku 13,42 mm, po odlesnění se její hodnota zvýší na 35,02 mm. 

Absolutní změna stavu po uskutečnění záměru pak vznikla odečtením rastrů těchto dvou 

výše uvedených analýz. Hodnota změny přímého odtoku je tedy 21,60 mm. Zvětšení 

odtoku je tedy v tomto případě téměř dvojnásobné. Nicméně analýza byla demonstrována 

na extrémním příkladu 100milimetrové srážky. Vztah mezi výškou srážky a výškou odtoku 

je dle metody SCS CN nelineární (viz obr. 16), tudíž v případě nižších srážek je možné 

předpokládat proporcionálně menší změnu povrchového odtoku. Samotné zatravnění 

pozemku během vegetačního období by tak mělo být dostatečnou ochanou proti vzniku 

extrémních odtoků. 

6.8.2 Analýza erozních procesů 
 Rovnice RUSLE je součinem pěti, nebo uvažujeme-li i faktor protierozních 

opatření, šesti erozních činitelů. Jediným proměnným parametrem byl v tomto případě 

krajinný pokryv a s tím související i faktor ochranného vlivu vegetace - faktoru C. 
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V případě krajinného pokryvu došlo po uskutečnění záměru ke změně stavu, 

a to že ze zalesněného území se stala oblast s využitím krajinného pokryvu jako pastvin. 

Tímto samozřejmě došlo i ke změně hodnoty faktoru C. Před realizací záměru měla oblast 

hodnotu faktoru C = 0,004 a po realizaci záměru, čili odlesnění oblasti je hodnota faktoru 

C = 0,05. Z toho vyplývá, že větší odnos půdního materiálu se bude více projevovat 

v oblasti po odlesnění.  

 Na obr. 23 jsou mapy hodnot vstupních parametrů rovnice RUSLE, na obr. 25 

pak mapy výsledků výpočtů rovnice RUSLE a to v obou případech jak před, 

tak i po uskutečnění záměru. Z těchto mapových výstupů lze snadno vyčíst změnu 

průměrné roční ztráty půdy před a po uskutečnění záměru. V případě zalesnění sledované 

oblasti se potenciální ztráta půdy odhaduje cca na 0,51 – 1,50 t/ha/rok, po odlesnění 

se změní odnos půdy z větší části na 1,51 – 3,00 t/ha/rok. Absolutní změna stavu 

po ukončení záměru pak byla vypočtena odečtením těchto dvou výše uvedených analýz, 

a můžeme na ní názorněji pozorovat změnu dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy. 

Prakticky můžeme říct, že dolní část odlesněného území bude odnosem či erozí půdy 

postižena více a to o 2,0 – 3 t/ha/rok než část horní, která má tento odnos na hodnotě 

 1,01 - 2,00 t/ha/rok. Je to z toho důvodu, že se teoreticky zvětší rychlost povrchového 

odtoku právě v těchto oblastech, neboť topografický faktor zde dosahuje vyšších hodnot. 

 Jak je patrné z výsledků, erozní poměry se sice v oblasti dotčené záměrem sice 

změní k horšímu, ale je třeba vzít v úvahu, že samotné zatravnění pozemku, je možno 

považovat za dostatečnou protierozní ochranu. Vlastní zatravnění bývá často používáno 

jako agrotechnické protierozní opatření.  
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 Obr. 24: Mapky výsledků výpočtů metodou SCS CN. 
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 Obr.: 25: Mapky výsledků výpočtu modelu RUSLE. 
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6.9 Závěrečné zhodnocení použitých metod a výsledků 
 Analýzy provedené v GIS ukazují, že provedení zájmu může vést ke zhoršení 

podmínek, a to jak vzhledem ke vzniku povrchového odtoku, tak i vzhledem k erozním 

procesům. Použité metody jsou empirickými modely, které se v praxi však osvědčily, 

a proto je možné výsledky považovat za relevantní. Avšak při jejich interpretaci 

a hodnocení je nutné je zvažovat komplexně. Například dvojnásobný nárůst povrchového 

odtoku je zde dán vysokou příčinnou srážkou. Takovéto srážky se vyskytují poměrně řídce 

a častěji se vyskytující srážky nižších úhrnů jistě nebudou vyvolávat dvojnásobné odtoky 

vůči stavu před odlesněním. Podobně je nutné hodnotit i výsledky procesů erozních. 

Ke zhoršení stavu jistě dojde, avšak bude-li svah zatravněn a případná pastva nebude příliš 

intenzivní, bude vlastní travní porost plnit protierozní funkci dostatečně. 

 Jako alternativní řešení analýz by mohlo být využití výkonnějších modelovacích 

nástrojů, v tomto případě spíše plně distribuovaných modelů, a to z důvodu relativně 

malého prostorového rozsahu. Z hydrologických modelů by se nabízel model MIKE SHE, 

který by umožnil analyzovat vliv uskutečnění záměru na veškeré složky hydrologického 

cyklu zvlášť, a to včetně podzemních i evapotranspirace. Výhodou tohoto řešení by tedy 

bylo množství výstupů analýz, jeho nevýhodou je však o dost větší náročnost modelu 

na vstupní data., stejně tak jako na výpočetní výkon. Model MIKE SHE je navíc komerční 

záležitostí. Z erozních modelů využitelných k našim analýzám by mohl posloužit volně 

dostupný model LISEM. Jedná se o plně distribuovaný model vhodný pro řešení 

problematiky malých povodí až pozemků. Model je však velice náročný na množství 

i kvalitu vstupů a navíc pracuje se vstupy z uživatelsky poměrně náročného GIS software 

PCRaster. 

 Pro provedení analýz bylo využito volně dostupných dat, což by v případě 

uvažovaných alternativních řešení bylo mnohem obtížnější. Z těchto důvodů považuji 

zvolené metody i prostředky za dostačující a s ohledem na poměr „cena“/výkon i vhodné. 

Komplexnější nástroje jmenované ve zhodnocení se hodí spíše k analýzám mnohem 

složitějších záměrů. Mnou využité metody a zejména nástroje plně implementované 

ve všech hlavních GIS programových prostředcích jsou tedy z mého pohledu vhodným 

řešením k získání podkladů pro další rozhodování v procesu EIA. 
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7 Závěr a diskuze 
 
 Předkládaná diplomová práce ve své teoretické části představuje tři hlavní oblasti 

našeho zájmu a to proces EIA, prostředky GIS a dále prostředky environmentálního 

modelování. Všechny tyto tři pojmy byly stručně představeny a popsány a v další části 

mé diplomové práce bylo s těmito komponenty počítáno v praktickém hledisku. 

Na fiktivním záměru spadajícím pod proces posuzování EIA.  

 V teoretické části zabývající se popisem procesu EIA jsem uvedla sled a časový 

průběh procesu EIA a to především z hlediska orgánů kraje či ministerstva životního 

prostředí, jež jsou kompetentní pro vedení a konečné rozhodování o vlivu záměrů 

na životní prostředí. Jsou zde uvedeny všechny části procesu EIA, které se opírají o zákon 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění. 

 V další teoretické části jsem popsala nástroje GIS a environmentálního modelování, 

jejich oblasti využití, jejich programové prostředky a také možnosti získání prostorových 

dat, které jsou klíčové pro práci s nimi. Pokusila jsem se rovněž provázat tyto nástroje GIS 

a environmentálního modelování do roviny možnosti využití pro proces EIA.  

 V praktické rovině pak byly provedeny na vybraném záměru spadajícím do přílohy 

č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí analýzy v prostředí GIS. Použitím 

jednoduchých výpočetních metod a modelů jsem analyzovala vliv záměru na odtokové 

a erozní poměry dotčené oblasti. K analýzám odtokových procesů jsem použila metodu 

odtokových křivek SCS CN, k analýzám erozním procesů pak modelu RUSLE, a to v obou 

případech před a po provedení záměru.  

 Ne příliš komplikovaný záměr byl zvolen z ohledem na složitost problematiky GIS 

a environmentálního modelování, jehož náročnost roste se složitostí nároků na jeho 

aplikaci. Jedním s dalších argumentů, který se týká právě volby jednoduchosti analýz je 

fakt, že s rostoucí náročností na výkony rostou i nároky na data, které nejsou vždy volně 

dostupná, tudíž by se muselo počítat s finančními náklady, které by byly v mém případě 

velkým problémem. 

 Na jednoduchém příkladu bylo dokázáno, že využití GIS v problematice životního 

prostředí je velice široké. GIS mohou sloužit k odvozování sekundárních informací z volně 

dostupných dat, stejně tak jako modelovat a analyzovat dopady různých scénářů záměrů 
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na současný stav životního prostředí. Nezanedbatelnou funkčností GIS je možnost 

vizualizace prostorových dat. Využití složitějších nástrojů environmentálního modelování 

je pak záležitosti dosti specializovanou a umožňuje získání důležitých informací pro proces 

rozhodování. Jejich velkou výhodou je právě možnost opakovatelných modelování 

libovolných scénářů s různým nastavením vnějších i vnitřních podmínek.. 

 Již v současné době se bez pochyb nástroje GIS i environmentálního modelování 

využívají jak na straně orgánů státní správy, která vede proces EIA, tak i na straně 

zpracovatelů dokumentací a posudků. Jak z vlastní zkušenosti vím, použití těchto nástrojů 

ve státní správě je dle mého názoru jen v omezeném množství, je to spíše otázka statických 

prohlížení mapových výstupů než dynamické modelování případů. Na druhé straně se stále 

více využívá těchto nástrojů ze stran zpracovatelů dokumentů pro proces EIA. 

Tuto skupinu lidí (jednalo se o osoby ze seznamu autorizovaných osob pro zpracovávání 

dokumentací a posudků uveřejněných na portálu http://www.cenia.cz) jsem se pokusila 

kontaktovat dotazníkem, ve kterém jsem se jich dotazovala na způsob zpracování materiálů 

pro proces EIA, použití nástrojů GIS a environmentálního modelování i dat pro analýzy. 

Výsledky mé analýzy jsem bohužel nemohla interpretovat, jelikož se mi ozvalo opravdu 

jen malé množství dotázaných. I přes tento malý počet lze však potvrdit, že se s nástroji 

GIS, méně pak s prostředky environmentálního modelování pracuje a je využíváno. Je však 

třeba zmínit, že většina těchto zpracovatelů nechává odborné studie zpracovávat specialisty 

z dané oblasti (např. hlukové a rozptylové studie). Jelikož návratnost vyplněných 

dotazníků byla opravdu malá, nezaobírám se podrobněji samotný dotazníkovým šetřením 

a jeho výsledky v textu diplomové práce a zmiňuji je pouze v krátkosti. Nicméně dotazník 

je k nalezení v příloze. 

 Je neoddiskutovatelné, že právě do budoucna se stanou nástroje GIS 

a environmentálního modelování klíčovými pomocníky při zpracování dokumentů 

pro proces EIA a stanou se tak plnohodnotnými a akceptovatelnými nástroji pro 

rozhodování možných vlivů připravovaných záměrů na životní prostředí. To je možné 

očekávat z důvodu stále většího rozvoje v oblasti IT, s rostoucí dostupností a kvalitou 

prostorových dat, stejně tak s přibývající IT gramotností populace. 
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