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Anotace 

Kiedroň, Miroslav. Využití geografických informačních systémů k hodnocení environmentální 

bezpečnosti území. Ostrava, 2013. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra ochrany obyvatelstva. 

Práce se věnuje problematice využití geografických informačních systémů (GIS) pro účely 

lokalizace zdrojů ohrožení v území a stanovení environmentální bezpečnosti. Pro hodnocení 

využívá metodik analýzy rizika. Posuzuje krizové situace popsané v typových plánech řešení 

krizových stavů pro oblast životního prostředí. Pro posouzení vlastností území využívá měření 

indikátorů změn životního prostředí. 

Klíčová slova: GIS, environmentální bezpečnost, riziko, krizový stav 

Annotation 

Kiedron, Miroslav. Geographic Information System Applications to Environmental Security 

Assessment of Territories. Ostrava, 2013. Bachelors thesis. VŠB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of Civil Protection. 

Thesis defines benefits of Geographic Information Systems (GIS) for hazard assessment and 

environmental safety. For assets it’s used approaches of risk analysis. Approach for crisis is 

based on national standards for Crisis Solutions in interests of Environment. In case of 

Environment safety assessment it  uses Indicators of environmental changes.  
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1 Úvod 

Každým rokem se dějí na území ČR stovky mimořádných událostí (dále jen MU) a 

způsobují značné škody na zdraví, životech, majetku a životním prostředí. Odnepaměti se 

proto lidé pokoušejí chránit území proti destrukci těmito událostmi. V prevenci a omezení 

škod hraje významnou úlohu hodnocení rizik a na něm založených opatření.  

Lidé přirozeně využívali svá pozorování chování živlů a snažili se využít těchto poznatků 

k plánování využití území tak, aby bylo méně zranitelné. V případě živelní pohromy tak bylo 

ohroženo méně lidí, jejich majetku a byly omezeny škody v území.  

S příchodem informačních a komunikačních technologií (ICT – Information and 

Communication Technologies) spolu s příchodem Geografických informačních technologií 

(GIS - Geographic Information Systems) se otvírají nové způsoby pozorování území a 

následných analýz (v případě využití GIS technologií jde o vytvoření modelu reálného světa a 

analyzování parametrů, které si zvolíme), které mohou velmi napomoci snížení zranitelnosti 

území. V průběhu studia jsem se již setkal s těmito nástroji a poznal jsem, že se tato oblast 

informatiky intenzivně vyvíjí. Stačí se podívat na množství aplikací na internetu pro počítače, 

tablety i mobilní telefony, efektní mapové portály s užitečnými analýzami (měření 

vzdálenosti, vyhledávání tras, měření převýšení a náročnosti tras a mnohé jiné aplikace). 

 Vzhledem k mému oborovému zaměření na problematiku havarijního plánování a krizového 

řízení, jsem si jako zajímavé téma bakalářské práce zvolil  k analýze a zhodnocení možností   

využití v současnosti dostupných, vybraných nástrojů GIS v konkrétních procesech krizového 

plánování. 

Cílem práce je posoudit možnosti využití GIS pro hodnocení environmentální bezpečnosti 

území. Úvodní kapitoly práce jsou zaměřeny na definici environmentální bezpečnosti, přehled 

mimořádných událostí (dále jen MU), které budou uvažovány ve vztahu k environmentální 

bezpečnosti území a možnostem v analýze rizik. Bude přitom také vycházeno z typových 

plánů MU, zpracovaných v gesci Ministerstva Životního prostředí ČR (dále jen MŽP) a 

Ministerstva Zemědělství ČR (dále jen MZe). 

V souladu s tímto zaměřením je nezbytné pochopit základní možnosti kombinace metod 

analýz rizik s implementovaným využitím prostředků GIS , které mohou přispět k samotnému 

procesu analýzy rizik MU a jejich dopadů.  (například nástroje firmy ESRI, Microstation, atd., 

nebo freeware nástrojů dostupných na internetových serverech Forestry GIS, GIS Grass, 

QGIS, HEC-RAS, apod.). Zmíněna bude problematika modelů, jejich vlastností oproti 

reálnému světu a případová studie práce v aplikaci ArcMap 10. Závěrem bude zhodnocení 

stavu technologií, přínos, smysluplnost a míra využití k tvorbě podkladů pro krizové 

plánování. 
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2 Rešerše literatury 

Zadání této práce obsahuje řadu terminologických výrazů, které je vhodné podrobněji 

specifikovat. V prvé řadě obsahuje oblast „Geografických informačních systémů“ (dále GIS), 

které se v dnešní době velmi dynamicky rozvíjejí a zasahují do mnoha oblastí lidské činnosti. 

Pro potřeby této práce jde pouze o uvedení možností a vlastností GIS. Jde o velmi 

sofistikovaný obor kombinující výpočetní a komunikační technologie s kartografií, 

statistickými analýzami a matematickými modely. „Hodnocení environmentální bezpečnosti“ 

představuje druhou obsáhlou oblast, která se neustále vyvíjí s tím, jak se mění potřeby 

z dnešního pohledu na environmentální bezpečnost a hodnocení rizik. 

2.1 Geoinformatika 

Rapant, Petr. Geoinformatika, geoinformační technologie. Ostrava: VŠB-TUO, 2006. ISBN 

80-248-1264-9. 

Tato kniha se věnuje základům oblasti geoinformatiky a námi hledaných geografických 

informačních systémů. 

Geoinformatika vychází z celé řady vědních disciplín, zaměřených na poznávání, 

dokumentování, analyzování a zobrazování (vizualizaci) reálného světa. Bezesporu k nim patří 

geografie, kartografie, geologie, geodézie, astronomie a jiné. Geoinformatika čerpá i 

z technických disciplín jako jsou informatika, počítačová grafika, databázové a informační 

systémy, CAD a další. Cílem geoinformatiky je integrovat relevantní poznatky těchto disciplín 

a využít je pro tvorbu digitálních modelů reálného světa k jeho dalšímu studiu, ale i pro 

získávání, ukládání, zpracovávání a analýzu geodat popisujících reálný svět. Teoretické 

poznatky geoinformatiky se pak promítají do celé řady geoinformačních technologií. Jednou 

z nich jsou Geografické informační systémy [1]. 

2.2 Odborné články 

Velmi přínosným médiem pro získání relevantních informací zvláště o aktuálních studiích 

nabízí server European Geoscience Union (http://www.egu.eu/). Jedná se internetovou stránku 

příspěvkové organizace se sídlem v německém Mnichově pro sdílení vědeckých článků a 

prací. Má mnoho odnoží členěných podle vědeckého zaměření. Ač v ČR je poměrně málo 

známá, sdružuje mezinárodně přes 12500 přispěvatelů. Příspěvky vycházejí formou 

http://www.egu.eu/
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internetového časopisu. Pro problematiku této práce lze doporučit sekci Natural Hazards and 

Earth System Sciences (NHESS, http://www.nat-hazards-earth-syst-

sci.net/volumes_and_issues.html). V závěru práce jsou jmenovány dvě studie uveřejněné 

v tomto periodiku. 

YUAN, May. Beyond Mapping in GIS Applications to Environmental Analysis. Bulletin of the 

American Meteorological Society [online]. 2005, roč. 86, č. 2, s. 169-170 [cit. 2013-04-08]. 

ISSN 0003-0007. DOI: 10.1175/BAMS-86-2-169. Dostupné z: 

http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/BAMS-86-2-169 

Článek odborníka v oboru Yuan Maye z University of Oklahoma, oddělení Geografie. Autor 

popisuje možnosti GIS se svými prostorovými analýzami ve spojení s dálkovým průzkumem 

Země. Jako příklad uvádí práci na modelu bleskových záplav v Arizoně s využitím dat ze 

satelitů, vláhových bilancí a analýz povrchu, jeho strmost a dispozice. Ukazuje jakým 

způsobem lze GIS využít k hodnocení environmentální bezpečnosti území. 

COLLECTIVE AUTHORS. Environmental analysis using integrated GIS and Remotely 

Sensed Data: Some research needs and priorities [online]. No. 6. USA: American Society For 

Photorgammetry and Remote Sensing, 1991 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: 

http://www2.bren.ucsb.edu/~fd/Pubs/quattrochi_et_al91.pdf 

Kolektiv deseti autorů z různých universit ve Spojených státech amerických vytvořili 

publikaci o Environmentálních analýzách využívaje GIS a data z dálkového průzkumu Země. 

Diskutuje vědecké přístupy a potřeby pro využití těchto dat k příslušným analýzám. Obsahuje 

dvě hlavní tématické větve: 1) Se věnuje přístupu k získání a využití dat a 2) formální stránce 

prostorových analýz a vytváření modelů ŽP. 

2.3 Environmentalistika 

HERČÍK, Miloslav. Životní prostředí: základy environmentalistiky. 1. vyd. Ostrava: Vysoká 

škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, 142 s. ISBN 978-80-248-1073-7. 

Tato publikace se věnuje životnímu prostředí a jeho ochraně. Definuje význam pojmu 

environmentalistika, na jehož základu lze definovat environmentální bezpečnost. 

Výraz environment je přejatý výraz z angličtiny (prostředí), u nás se v praxi používá ve 

smyslu „životního prostředí“, odvozenina environmentalistika shrnuje ekologii a příbuzná 

http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/volumes_and_issues.html
http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/volumes_and_issues.html
http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/BAMS-86-2-169
http://www2.bren.ucsb.edu/~fd/Pubs/quattrochi_et_al91.pdf


4 

 

odvětví ochrany životního prostředí do jednoho uceleného termínu. Využívá se odvozeného 

přídavného jména „environmentální“, které uvozuje různé disciplíny ochrany životního 

prostředí (environmentální přístup, bezpečnost, hodnocení, chování atd.) [2]. 

2.4 Právní rámec krizového managementu – Management záchranných 

prací 

Šenovský, Michail; Adamec, Vilém; Právní rámec krizového managementu – Management 

záchranných prací. Ostrava: SPBI, 2007. ISBN: 80-86634-67-1 

Tato publikace shrnuje mimo jiné pojmy z oblasti krizového managementu, neboli 

krizového řízení. Protože se tato práce věnuje posouzení environmentální bezpečnosti území 

před krizovými stavy, tato publikace je vhodná k definování stavu, kdy mimořádná událost 

(MU) přerůstá v krizový stav (KS). Doplněním mohou být stupně krizových stavů, respektive 

vymezení hranice rozsahu, která má pro práci smysl. Tyto skutečnosti budou přehledně 

uvedeny dále. 

2.5 Využití informačních technologií při analýze rizik 

Dobeš, Pavel. Využití informačních technologií při analýze rizik. Ostrava, 2011. Disertační 

práce, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství. Školitel: Pavel Danihelka 

V této práci autor cituje definici pojmu „environmentální bezpečnost.“ Ta zní v kontextu 

problematiky krizových situací v životním prostředí takto: „Environmentální bezpečnost je 

stav, při kterém je pravděpodobnost vzniku krizové situace narušením životního prostředí 

přijatelná.“ Této specifikace EB autor využívá i v dalších pracích v součinnosti s MŽP. Samotná 

definice byla navržena v rámci projektu „Krizová rizika a podklady pro koncepci environmentální 

bezpečnosti MŽP, doba řešení postupně: 2004-2012)“. Dá se tedy říci, že jde v současnosti o 

přijatou definici tohoto termínu vybranou skupinou odborníků v ČR, i když stále probíhají jednání 

k dosažení širšího konsenzu [10]. 

2.6 Hodnocení rizik 

BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárií I.: hazard identification, assessment, and 

control. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006, 86 s. ISBN 

80-866-3489-2. 
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Tato publikace uvozuje problematiku hodnocení rizik, jeho způsoby a východiska. Obsahuje 

základní rozdělení metod analýzy rizik. Pro oblast environmentální bezpečnosti existuje řada 

metod, které jsou obsaženy v následujících publikacích. 

2.6.1 Omezení zdrojů rizik ve zpracovatelském průmyslu 

LEES, Frank P. Loss prevention in the process industries: hazard identification, assessment, 

and control. 2nd ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 1996, 3 v. ISBN 07506154781. 

Tato trojdílná publikace je dílem kolektivu autorů pod vedením emeritního profesora 

chemického inženýrství, pracujícího na fakultě chemického inženýrství na Loughborough 

University ve Spojeném království, Franka P. Leese. Jde o druhé doplněné vydání. Zabývá se 

mnoha aspekty řízení rizik (Risk management), hodnocením nebezpečí - rizika (Risk 

assessment) až po dopady na jednotlivé části systému řízení. Pro řešení problematiky 

environmentální bezpečnosti je možno zčásti vycházet z kapitoly věnující se analýze rizik 

(využitelné zejména pro analýzy rizik průmyslových zařízení, nakládajících s nebezpečnými 

chemickými látkami). Tato část popisuje obecně platné principy stanovení rizika ve smyslu, že 

riziko je funkcí četnosti a závažnosti, případně zranitelnosti a dalších faktorů.  

2.7 Typové plány řešení krizových situací 

Jedná se o dokumenty zpracované dle nařízení Vlády č. 462/2000 Sb., které konkretizuje  § 

28, odst. 5, písmeno b) o náležitostech krizového plánu, plánu krizové připravenosti a způsob 

jejich zpracování. usnesení Bezpečnostní rady státu č. 295 ze 14. Května 2002, na jehož 

základě byl zpracován Harmonogram přípravy a zpracování krizových plánů, MV–generální 

ředitelství HZS ČR, Č.j. PO-707-36/OKPP-2002 (respektive Harmonogram přípravy a 

zpracování krizových plánů (novelizovaný), MV–generální ředitelství HZS ČR, Č.j. PO–

2405/PLA-2003, schváleno usnesením BRS č. 79/2003).  

Dále byl zpracován Metodický pokyn ke zpracování typových plánů pro řešení krizových 

situací, MV–generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Č.j. PO–2690/PLA-2003 

Expertním odhadem byl sestaven seznam aktuálních zdrojů ohrožení, 24 typových KS (25. 

rozpracovaný plán pro sucho – plány se neustále aktualizují na soudobé podmínky). Přehled 

těchto plánů bude v tabulce uveden dále. 
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2.8 Fundamentals of Environmental Sampling and Analysis 

Zhang, Chunlong C. Fundamentals of Environment Sampling and Analysis. Houston – 

University of Houston - Clear Lake: Wiley – Interscience A John Wiley & Sons, Inc., 

publication, 2007. ISBN: 978-0-471-71097-4 

Ve volném překladu zní název: „Základy vzorkování a analýz látek v životním prostředí.“ 

Publikace se zabývá sběrem a analýzou chemických látek vyskytujících se v životním 

prostředí (dále jen ŽP), metodami a způsoby, jak získat kvalitní data z měření pomocí postupů 

instrumentální analytické chemie. Přístup instrumentální analytické chemie kombinuje 

poznatky moderní fyziky a chemie, proto je možné získat široké spektrum metod k získání dat, 

která hledáme a to většinou i několika možnými způsoby. Poznatky z této knihy pomohou 

pochopit například sledování indikátorů změn v ŽP. Je zde rozvedeno mnoho metod 

chemických analýz, díky nimž lze dle potřeby z různou přesností sledovat např. množství 

polutantů ve vzduchu, znečištění vod atd. 

3 Krizové řízení a plánování – vymezení pojmů 

Zákon o Integrovaném záchranném systému č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

vysvětluje následující pojmy jako: 

Integrovaný záchranný systém - integrovaným záchranným systémem koordinovaný postup 

jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 

prací [7]. 

Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací [7]. 

Pro orientaci v oblasti krizového řízení a souvisejících pojmů a definic jsou zde na pár řádcích 

uvedeny základní pojmy tak, jak je stanoví zákony ČR v krizovém řízení. Zákon o krizovém 

řízení – neboli „Krizový zákon“ č. 240/2000 Sb., ve znění platných právních předpisů stanoví: 

Krizová situace - mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému(1)), 

narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, 

nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“) [8]. 
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Krizové řízení - souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a 

vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 

prováděných v souvislosti s 1. přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo 2. ochranou 

kritické infrastruktury [8]. 

Krizové plánování – je součástí příprav k řešení krizových situací. Výstupem krizového 

plánování je u orgánů krizového řízení a jiných státních orgánů krizový plán, u podnikajících 

fyzických a právnických osob je to plán krizové připravenosti [4]. 

Krizový plán – je souhrn opatření a postupů pro krizové stavy, v působnosti orgánů KŘ [4]. 

Plán krizové připravenosti – upravuje přípravu podnikajících fyzických osob (FO) a 

právnických osob (PO) k řešení krizových stavů (KS) [4]. 

SEVESO II – směrnice rady EU 96/82/EC neboli tzv. SEVESO II direktiva, která upravuje 

oblast zajištění prevence a připravenosti na závažné havárie s nebezpečnými látkami (NL). 

Řadí je do deseti tříd podle nebezpečných vlastností a stanovuje množství NL k zařazení 

objektů a zařízení do skupin A, nebo B. Na národní úrovni je tato směrnice promítnuta do 

zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů [9]. 

Nebezpečí (Hazard) – vlastnost NL, fyzická či fyzikální situace, která vytváří potenciál vzniku 

mimořádné události (MU), nebo závažné havárie. Nebezpečí je vlastnost látky, jevu, děje či 

objektu způsobit neočekávaný negativní jev [5]. 

Riziko (Risk) – pravděpodobnost, že dojde ke vzniku nežádoucího působení zdroje nebezpečí 

na ohrožené subjekty, ke kterému dojde za určitých okolností či během určité doby [5]. 
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4 Environmentální bezpečnost území 

Pojem bezpečnost Ministerstvo vnitra ČR charakterizuje jako stav, kdy je systém schopen 

odolávat známým a předvídatelným vnějším a vnitřním hrozbám, které mohou negativně 

působit proti jednotlivým prvkům (případně celému systému) tak, aby byla zachována 

struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost a chování v souladu s cílovostí. Je to tedy míra 

stability systému a jeho primární a sekundární adaptace.  

Environmentální bezpečnost je pak stav, kdy lidská společnost a ekologický systém na sebe 

vzájemně působí trvale udržitelným způsobem, jednotlivci mají dostatečný přístup ke všem 

přírodním zdrojům a existují mechanismy na zvládání krizí a konfliktů přímo či nepřímo 

spojených s životním prostředím. V tomto stavu jsou minimalizovány hrozby spojené s 

životním prostředím a způsobené přírodními nebo společností vyvolanými procesy (popř. 

jejich kombinací) ať už záměrně, nezáměrně nebo následkem nehody. Tyto hrozby mohou 

zapříčinit nebo zhoršovat již existující sociální napětí nebo ozbrojený konflikt. Absolutní 

většina z nich navíc nerespektuje státní hranice a často může působit globálně.  

V několika slovech: Environmentální bezpečnost je stav, kdy je životní prostředí bezpečné před 

vnějšími a vnitřními hrozbami.  

Jiná definice uvádí, že „Environmentální bezpečnost je stav, při kterém je pravděpodobnost 

vzniku krizové situace narušením životního prostředí přijatelná.[10]“ 

Environmentální bezpečnost území pak budeme chápat jako stav, při kterém je pravděpodobnost 

vzniku krizové situace v území (životním prostředí) přijatelná. 

Environmentální bezpečnost území ohrožuje množství krizových stavů. Pro účely krizového 

řízení bylo vybráno 24 typových krizových situací (25. rozpracovaný plán pro případ 

dlouhodobého sucha – plány se neustále aktualizují na soudobé podmínky). Plány 

zpracovávají podle oblasti působení jednotlivá ministerstva. Pro oblast environmentální 

bezpečnosti byly vybrány pro potřeby této bakalářské práce typové plány v gesci ministerstev 

životního prostředí a zemědělství. 
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 i Typová krizová situace Gesce součinnost 

1 Dlouhodobá inverzní situace MŽP+MV KHS, MPO, MZd 

2 Povodně velkého rozsahu MŽP+MV 

KrÚ, MD, MZe, 
SSHR, MZd, 
MMR 

3 1 - Lesní požáry MV (HZS) 
MO, MD, MZe, 
MŽP, SSHR 

3 2 - Sněhová kalamita MV (HZS) 
MO, MD, MZe, 
MŽP, SSHR 

3 3 - Zemětřesení MV (HZS) 
MO, MD, MZe, 
MŽP, SSHR 

4 Epidemie MZd 
KHS, MV (PČR), 
MMV 

5 Epifytie MZe+MZd 
KVS, OVS, MV 
(PČR) 

6 Epizootie MZe+MZd 
KVS, MV (PČR), 
MO, SSHR 

8 
Havárie způsobená vybranými nebezpečnými a 
chemickými látkami MV (HZS, PČR) 

MŽP, KrÚ, MO, 
MPO, MZd, 
MZe, MMR, MD, 
SÚJB 

10 Narušení hrází MZe+MV+MŽP 
KrÚ, MO, MPO, 
MD, SSHR 

11 
Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí 
haváriemi velkého rozsahu MV (HZS) 

MŽP, KrÚ, MD, 
MPO, MZe, 
MMR, SSHR 

16 Pitná voda MZe 
KrÚ, MO, MV 
(PČR), MD, MŽP 

21 Migrační vlna velkého rozsahu MV 
OAMP, MZV, 
MMR, MO 

22 
Hromadné postižení osob mimo epidemií - řešení 
následků vč. hyg. a dalších režimů MZd 

KrÚ, MV, MMR, 
SSHR 

25 Dlouhodobé sucho MZe 
KrÚ, MŽP, MV 
(HZS) (návrh) 

Tabulka 1 - Výčet vybraných typových plánů krizových situací významných pro EB 
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4.1 Charakteristika zdrojů ohrožení a ohrožené cíle 

Ve výčtu Typových plánů zpracovaných k řešení krizových stavů jsou zaznačeny ty plány, 

které mají vztah k ŽP, nebo jsou v gesci ministerstev MŽP či MZe. K pochopení mechanismu 

událostí a možných východisek k určení vlastností, podle kterých lze identifikovat změny 

krizového stavu (dále jen KS) je zde uveden přehled s vysvětlivkami. 

Živelní pohromy vznikají působením jednoho, nebo více faktorů a mohou být původem: 

 abiotické – vyvolané uvolněním energie přírodních sil, 

 biotické – události vzniklé v přímé souvislosti s živými organismy, 

 antropogenní – vzniklé působením člověka a jeho činnostmi [5]. 

Většinou ale působí na vznik živelních pohrom či havárií vedoucích ke KS více zdrojů 

ohrožení. Jsou tedy kombinované, vznikají společným působením více faktorů. 

1) TP 01 – Dlouhodobá inverzní situace – dlouhodobé povětrnostní podmínky s inverzí 

teploty a slabým větrem pod 2 m.s
-1

, díky kterým dochází ke špatnému rozptylu 

znečišťujících látek v ovzduší. Může docházet k jejich akumulaci při zemském 

povrchu, a to má za následek vznik smogové situace. Může se jednat o hromadění 

různých škodlivých látek, za prvé se jedná o překročení imisních limitů pro SO2 a NO2 

anebo spolupůsobení teplotní inverze a chemické havárie, kde se jedná o ohrožení 

lidského zdraví nebezpečnými látkami (NL). Jejich výskyt v ovzduší je ošetřen 

zákonem č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších 

předpisů [28].  

2) TP 02 – Povodně velkého rozsahu – Typový plán pro povodně rozlišuje hned několik 

typů povodní:  

 Letní povodně – způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, nebo 

krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm během několika hodin) 

zasahující relativně malá území mají za následek povodně na regionální úrovni, 

které se projevují na středních a velkých tocích (např. povodí Odry, Moravy, 

Dyje, Vltavy, Labe). 

 Bouřkové povodně – způsobené srážkami velké intenzity v letním období, kdy 

zasáhnou poměrně malá území. Vyskytují se na malých vodních tocích, 

nejfatálnější dopady na strmých vějířovitých povodích. 
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 Zimní a jarní povodně – jsou způsobené táním sněhové pokrývky, často 

v kombinaci s vydatnými dešťovými srážkami. Vyskytují se často na 

podhorských tocích a v nížinných úsecích velkých toků. K těmto povodním 

může docházet kdykoliv v období od prosince do dubna. 

 Povodně způsobené ledovými jevy – i na menších tocích jsou úseky, kde 

může dojít k rizikovým ledovým nápěchům a ledovým zácpám. 

Za povodňových situací dochází často k ohrožení bezpečnosti vodních děl III. a IV. 

kategorie, jako jsou malé vodní nádrže a rybníky, které se mohou stát zdroji dalších 

povodňových nebezpečí (vzniku zvláštní povodně) [29].  

3) TP 03.1 – Rozsáhlé lesní požáry - nežádoucí, neovládané a zpravidla neovladatelné 

hoření. Často je jedním z druhotných účinků jiných MU, nehod, havárií. Vznik může 

být způsoben přírodními vlivy i neopatrností lidí při zacházení s ohněm a prostředky 

umožňujícími založení požáru [30]. Likvidace lesních požárů je zdlouhavá, neboť lesní 

požáry se vyznačují rychlým šířením na velkých plochách lesního porostu. Takové 

plochy jsou například v pohraničních oblastech ČR, kde rozsáhlý lesní požár (dále jen 

RLP) může vzniknout, nemusí být včas zpozorován a následně se rozšíří na rozsáhlé 

plochy porostu [17]. Ohroženými cíli jsou osoby zdržující se v místě lesního požáru, 

lesní zvěř, ŽP – lesní porosty a majetek. 

4) TP 03.2 – Sněhová kalamita – každý rok se opakují scénáře s MU na pozemních 

komunikacích způsobené vánicí, intenzivním dlouhotrvajícím sněžením, vznikem 

souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucího deště, či vichřice (dále jen „sněhová 

kalamita“). Sněhová kalamita je zdrojem potíží pro aktivitu složek IZS a je 

doprovázena častými dopravními nehodami. Nejobtížnější řešení těchto situací je na 

frekventovaných komunikacích, jako jsou dálnice a rychlostní silnice [18]. 

5) TP 03.3 – Silné zemětřesení - způsobeno procesy v zemské kůře a svrchním plášti 

Země, které vytvoří seismickou vlnu, jež může mít podle své síly různý dopad na 

povrch. Síla zemětřesení se pohybuje od sotva postřehnutelného chvění země až po 

katastrofické otřesy s nevratnými deformacemi zemského povrchu, obrovskými 

oběťmi na životech a množstvím sekundárních jevů souvisejícími s objekty a 

zařízeními poblíž hypocentra zemětřesení [19]. 
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6) TP 04, 05, 06 – Epidemie, epifytie, epizootie – Epidemií se rozumí tak rozsáhlý výskyt 

infekčního onemocnění, které se v dané lokalitě a čase významně rozšíří nad obvyklou 

hranici. Může jít o epidemie, či infekce vyskytující se pravidelně či sporadicky na 

území ČR, nebo se může jednat o zavlečenou nákazu [20]. V případě Epifytie se jedná 

o hromadné nákazy zemědělských plodin a lesních kultur a opatření k rozsáhlým 

rostlinolékařským opatřením. Patří sem metody diagnostiky, asanace [21]. Epizootie 

vzniká z hlediska hromadné nákazy zvířat, když nelze mimořádná veterinární opatření 

zajistit silami veterinárních orgánů, složek IZS a chovatelů [22]. 

7) TP 08 – Havárie velkého rozsahu – způsobená vybranými chemickými látkami a 

chemickými přípravky (dle směrnice SEVESO II, zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů) je MU projevující se neřízenými 

energickými toky (požáry, výbuchy) a úniky nebezpečných látek(dále jen NL). Je to 

částečně, nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost (územní 

rozsah do 20 km). Vznik události je bezprostředně spojen s užíváním objektu, či 

zařízením, ve kterém je NL vyráběna, zpracovávána, používána, přepravovaná, nebo 

skladována a vede bezprostředně k ohrožení života a zdraví občanů, hospodářských 

zvířat, ŽP, nebo škodě na majetku [23]. 

8) TP 10 – Zvláštní povodeň – vznikne narušením vodního díla (přehrady, hráze) 

vzdouvajícího, nebo akumulujícího povrchové vody a je důvodem ke vzniku krizové 

situace a následnému vyhlášení KS. Míra destrukce závisí na množství zadržené vody, 

konfiguraci terénu pod vodním dílem, průběhu a rychlosti povodňové (průlomové) 

vlny, ale hlavně na velikosti měst a obcí v dosahu zvláštní povodně [24].  

9) TP 16 – Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu – Ve smyslu kontaminace 

zdrojů pitné vody v důsledku jiné MU. Typový plán zpracovaný MZe přímo počítá 

s vlivem jiné MU, jinak je jako neočekávaný jev téměř vyloučena. V případě přerušení 

dodávek vody velkého rozsahu, bude řešena nouzovým zásobováním vodou [25]. 

V případě kontaminace zdrojů pitné vody NL lze počítat s dalšími komplikacemi a 

ohrožení zdraví osob, zvířat a ohrožení ŽP. 

10) TP 21 – Migrační vlny – situace kdy podstatným způsobem zesílí tlak cizinců na státní 

hranice ČR s cílem legálně, či nelegálně vstoupit na její území, tranzitovat přes ně do 

dalších států, či pobývat na něm [26]. Zde půjde o ovlivnění ŽP v širším pojetí 



13 

 

životního prostoru, komplikací s pohybem migračních vln a rizik s těmito vlnami 

spojenými. 

11) TP 22 – Hromadné postižení osob mimo epidemii včetně hygienických režimů – 

hromadné postižení osob za situace, kdy ji běžné správní úřady a složky IZS nezvládají 

a je vyhlášen KS. Požadavky na poskytování přednemocniční a nemocniční péče jsou 

tak vysoké, že mohou nastat problémy s kapacitou nemocnic. K takové události může 

dojít v souvislosti s velkými dopravními nehodami, přírodními katastrofami či 

průmyslovými haváriemi. V souvislosti s environmentální bezpečností nejvíce 

korespondují poslední dvě možnosti, při velkých dopravních nehodách však mimo 

ohrožení osob lze uvažovat i dopady na ŽP v souvislosti s požáry a úniky NL. 

Ohrožené cíle jsou tedy zúčastněné osoby a ŽP v okolí dopravních tahů, průmyslových 

objektů pracujících s NL a zdroji přírodních rizik [27]. 

12) TP 25 – Dlouhodobé sucho – v době tvorby této práce je tento typový plán ve fázi 

příprav. Nicméně jak název napovídá, věnuje se stavu nedostatku vláhy v krajině a s 

ním spojenými riziky. Součástí návrhu je i zapracování environmentálních indikátorů 

poukazujících na momentální stav sledovaných veličin. 
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Obrázek 1 - Zobrazení environmentálních krizí a míry ohrožení 

5 Indikátory životního prostředí 

Abychom mohli modelovat cokoli v softwarových nástrojích GIS, je třeba mít specifickou 

skupinu dat, která bude mít vypovídající hodnotu o stavu území – ŽP. K vytvoření podkladů 

k hodnocení environmentální bezpečnosti území tudíž potřebujeme sledovat ukazatele, které 

se budou měnit nejlépe ihned se změnou stavu ŽP, nebo s mírným zpožděním. Takovým 

ukazatelům se říká indikátory životního prostředí. Jsou to velmi agregované a komplexní 

indikátory, které jsou výsledkem zpracování a porovnání, většinou jsou vztažené na jednotku 

plochy, obyvatele, HDP apod. V našich podmínkách se sledují tyto ukazatele zhruba od 

poloviny 90. let 20. století, podle metodiky OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a 

rozvoj). Indikátory OECD jsou založeny na konceptuálním modelu interakce „vliv–stav–
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odezva“ mezi lidskou společností a ŽP (tento rámec pak byl Evropskou agenturou pro životní 

prostředí (EEA) rozšířen na sledování interakcí „hnací síla–tlak–stav–dopad–odezva“). OECD 

přijala tři kritéria pro konstrukci a výběr indikátorů: 

1) relevance k politice ochrany životního prostředí a ke globálním problémům, 

2) schopnost indikovat změny, 

3) srozumitelnost a snadná interpretovatelnost. 

Indikátorům se v současnosti věnuje řada mezinárodních institucí a organizací jako OSN, 

OECD, Světová banka, na evropské úrovni EEA, nebo evropský statistický úřad EUROSTAT. 

MŽP sleduje tyto trendy a na jejich základě vyhodnocuje efektivitu přijatých opatření 

k ochraně ŽP [16]. 

 

Obrázek 2 - Schéma dynamiky působení sil na indikátory změn životního prostředí 

  

Hnací síly 
(Průmysl, 

doprava,...) 

Vlivy 
(znečišťující 

emise,...) 

Stav (Kvalita 
ovzduší, 
vody,...) 

Dopad 
(Zdraví, ŽP,...) 

Odezva 
(Regulace, 
Nařízení,...) 
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5.1 Indikátory sledované MŽP 

Oficiálně se jmenují „Indikátory státní politiky životního prostředí České republiky“, jsou 

publikovány systémem ISSaR (Informační systém statistiky a reportingu) a jsou vypracovány 

velice detailně. Dělí se do dvou základních skupin: 

1) Sociální a ekonomické indikátory 

2) Environmentální indikátory 

Pro naše účely si dovolím první skupinu indikátorů ignorovat a uvedu pouze Environmentální 

indikátory. Sledují se množství a poměry na obyvatele, plochu území, či HDP. Přehledy 

hodnot, které uvádí MŽP se datují zhruba od roku 1990. 

Indikátor Sledované vlastnosti 

8) Emise oxidu uhličitého (CO2) emise v t/1k USD HDP, t/obyvatele, t/toe 

(jednotka TSPEZ) 

9) Emise oxidu siřičitého (SO2) emise v kg/1k USD HDP, t/km
2
, kg/obyvatele 

10) Emise oxidů dusíku (NOx)
-
 emise kg/1k USD HDP, t/km

2
, kg/obyvatele 

11) Ovzduší ve městech průměrné roční koncentrace SO2, NO2 a PM 10 

(µg/m
3
) 

12) Odpady a odpadové hospodářství produkce odpadu kg/obyvatele, % recyklace, 

spalování, skládkování; odpad zprac.prům. kg/1k 

USD HDP, množství vyhořelého jaderného paliva 

(těžkého kovu TK) kg/1k obyvatel, (TSPEZ) 

tTK/Mtoe 

13) Voda a vodní hospodářství, odpadní vody odběr vody (% z celkových zdrojů, celkem a pro 

veřejné zásobování m3/obyvatele/rok), pitná voda 

(% z celku), připojení na veřejnou kanalizaci (%), 

čištěno (%), mechanicko-biologicky (%), do 

třetího stupně (%) 

14) Lesy a lesní hospodářství plocha lesů (% rozlohy ČR), podíl využívání 

zdrojů dřeva, roční těžba k roku 1980 (=100%), 

roční přírůstek dřeva k roku 1980 (=100%) 
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15) Biodiverzita, chráněná území ohroženo (%) – savců, ptáků, ryb, plazů, 

obojživelníků, cévnatých rostlin, Velkoplošná 

CHKO (% rozlohy ČR, ha/1000 obyvatel) 

16) Výdaje na ochranu životního prostředí výdaje celkem (% HDP), veřejné rozpočty (% 

HDP), soukromý sektor (% HDP), výdaje celkem 

a soukromý sektor (EURO/obyvatel) 

Tabulka 2 - Výčet sledovaných environmentálních indikátorů 

 

6 Analýza rizik 

Hodnocení a analýzu rizik má podle zákona o prevenci závažných havárií povinnost provést 

každý provozovatel objektu pro účely zpracování bezpečnostního programu, nebo zprávy. 

Uvádí se kroky: 

a) identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), 

b) určení možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závažnou 

havárii, 

c) odhad dopadů možných scénářů závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská 

zvířata, životní prostředí a majetek, 

d) odhad pravděpodobnosti scénářů závažných havárií a katastrof, 

e) stanovení míry rizika, 

f) hodnocení přijatelnosti rizika. 

Stanovení pravděpodobnosti naplnění scénářů se dá vyjádřit více způsoby. Pro účely 

hodnocení rizika v území jde o stanovení společenského rizika. To lze vyjádřit jako sumu 

hodnot individuálního rizika, vycházejících ze všech scénářů. Pro individuální riziko tedy platí 

vztah: 

         
 

 

Kde  pi je pravděpodobnost výskytu scénáře i, 

 ci jsou jeho následky. 
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Jako více komplexní vyjádření společenského rizika se uvádí užití rizikových tripletů. To 

znamená vyjádření rizika nejen číslem, ale trojicí čísel odpovídajícím scénáři událostí si, 

pravděpodobností jejího výskytu pi a jejím následkům ci. 

              

Toto platí pro poškození jedné osoby, pro stanovení společenského rizika tedy existuje 

dodatečná míra rizika. Ta představuje vztah mezi frekvencí událostí (F), při které může nastat 

počet nežádoucích událostí (N). Stanoví se individuálně na základě průběhu grafů obou 

funkcí. 

K analýze zdrojů ohrožení a následnému stanovení rizik se využívají dílčí metody analýzy 

rizik. Těchto metod je velké množství, samy metody se neustále vyvíjejí a neexistuje pouze 

jediné možné řešení, co se týče volby metody analýzy pro daný typ posuzovaného objektu. 

Možnosti volby přístupů k problematice jsou zcela závislé na složení a zkušenostech 

řešitelského týmu. Z praxe je známo, že dva týmy řešící stejnou problematiku nemusí 

vyhodnotit rizika stejným způsobem. Stejnou měrou závisí na odbornosti a zkušenostech týmu 

řešitelů, jaká data využijí a jak je zpracují v prostředí GIS. Z podstaty výpočetních systémů se 

jeví jako vhodné metody, které pracují s indexy a matematickými a statistickými analýzami 

dat. Empirické metody lze doporučit k nalezení zdrojů ohrožení, kontrole a expertním 

odhadům. Je však zcela na řešitelském týmu, jak k problematice přistoupí. Pro své vlastnosti a 

možnosti existuje početná skupina analýz, které se mohou vzájemně překrývat a tak odstranit 

některé nedostatky plynoucí z jejich podstaty. Zde jsou vyjmenovány základní skupiny analýz: 

 Indexové metody    Relative Ranking 

 Revize bezpečnosti    Safety Review 

 Kontrolní seznam    Checklist Analysis 

 Předběžná analýza ohrožení   Preliminary Hazard Analysis 

 Analýza „Co se stane, když...“  What – If Analysis 

 „Co se stane, když...“/Kontrolní seznam What – If / Checklist Analysis 

 Analýza nebezpečnosti a provozuschopnosti Hazard and Operability Analysis 

 Analýza příčin a následků poruch  Failure Modes and Effects Analysis 

(FMEA) 

 Analýza stromem poruch   Fault Tree Analysis (FTA) 
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 Analýza stromem událostí   Event Tree Analysis (ETA) 

 Analýza příčin a následků   Cause – Consequence Analysis 

 Analýza lidského faktoru   Human Reliability Analysis [5] 

 

Obrázek 3 – Znázornění cyklu Plan – Do – Check – Act 

Stejně jako plány činností v managementu, finančnictví aj., tak i v bezpečnostním plánování 

běží činnosti v uzavřeném cyklu (PDCA), který nabízí ihned po předcházejících činnostech 

zpětnou vazbu. Systém se touto cestou aktualizuje a zbavuje chybných částí. Na obrázku 

(Obrázek 3) je graficky znázorněn cyklus modelu činností bezpečnostního managementu Plan 

– Do – Check – Act (PDCA), přičemž jednotlivé body zahrnují činnosti: 

 Plánuj – zahrnuje počáteční analýzy, zjištění zdrojů rizik a vytváření systematických 

přístupů, plánů. 

 Dělej – výkon plánovaných činností. 

 Kontroluj – kontrola průběhu činností. 

 Jednej – zpětná vazba ke kontinuální optimalizaci činností. 

Tato práce má za cíl hodnotit přínos GIS k činnostem souvisejícím s hodnocením 

environmentální bezpečnosti území, zejména tedy analýzy v území, které se stanou oporou pro 

Plan 

Do Check 

Act 
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krizové plánování. V následujících odstavcích je navrženo několik metod pro analýzu 

environmentálních rizik. 

6.1 Metoda výběru (Podle CPR 18E – Purple book) 

Kvantitativní hodnocení rizika QRA (Quantitative Risk Assessment). Tato metoda se využívá 

pro stanovení rizik při provozování, manipulaci, transportu a skladování NL. Kvantitativně se 

riziko hodnotí v případech, kdy se NL nacházejí na určitém místě (průmyslová oblast, 

dopravní komunikace, zásobníky) v množství ve kterém mohou ohrozit okolí. Areály se 

rozdělí na menší celky, které se hodnotí podle obsažených NL a nebezpečnosti. Výsledkem 

metody je Indikační číslo A, jehož hodnota stanovuje nebezpečnost jednotky. Její hodnota 

závisí na množství NL, fyzikálních vlastnostech, toxicitě a specifických přepravních 

podmínkách. Indikační číslo a je bezrozměrné, stanoví se: 

   
          

 
 

Kde: 

Q – množství látky v zařízení [kg], 

Q1 – faktor pro procesní, skladovací jednotku, 

Q2 – faktor promítající umístění jednotky (uvnitř/vně), 

Q3 – faktor pro množství látky uniklé po nehodě v závislosti na provozní teplotě, bodu varu, 

skupenství látky a teplotě okolí, 

G – mezní hodnota – množství NL [kg]. 

Dalším faktorem je selektivní číslo S, které vyjadřuje nebezpečnost zařízení vůči dalšímu 

místu ve vzdálenosti L. Stanoví se násobením indikačního čísla A faktorem (100/L)
2
, pro 

toxické a pro hořlavé a výbušné látky faktorem (100/L)
3
. 

Z těchto výpočtů jsou získány indexy pro jednotlivá zařízení, se kterými se dá pracovat např. 

při modelování havárií velkého rozsahu podle typového plánu č. 08 a dle zákona č. 59/2006 

Sb., o prevenci závažných havárií [5].  Tento přístup (QRA) je taktéž diskutován v publikaci 

Loss prevention in the process industries [3]. Díky tomu, že výsledkem jsou číselné hodnoty, 

lze si představit využití pro analýzy programů GIS a díky výstupů z programů získat lepší 
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přehled o zdrojích ohrožení v daném území a na jejich základě stanovit rizika a vyhodnotit 

environmentální bezpečnost území. 

6.2 Fyzikální modely 

Množství zdrojů ohrožení v krajině je obtížné určit pouze za pomoci analýz rizik, expertních 

odhadů a mapových podkladů vytvořených pomocí základních nástrojů. Pro tyto pochody 

však platí fyzikální zákony, které se týmy řešitelů snaží matematicky popsat a vložit do 

programů, které spolu s nástroji GIS pomohou tyto jevy předvídat, stanovit míru 

nebezpečnosti a určit polohu v prostoru. Příklady studií pracujících s fyzikálními modely jsou 

uvedeny v kapitole Případové studie. 

7 Geografické informační systémy 

7.1 Co jsou GIS 

Geografické informační systémy (GIS), definice podle firmy ESRI zní: Geografický 

informační systém je informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat 

prostorová data – data o geografické poloze prvků či jevů v území. 

7.2 Datové typy v GIS 

Nejzákladnějším článkem, který vstupuje do geografických informačních systémů, jsou 

obecně data. Výsledky zpracování dat pak označíme za informace. Také informace, které jsme 

nově získali zpracováním určitého kvanta dat, můžeme využít jako vstupní data pro nové 

analýzy.  

Spolu s daty těsně souvisí i pojem metadata. Jsou definovány jako druh dat, která popisují 

jejich obsah, reprezentaci, rozsah (prostorový i časový), prostorový referenční systém, kvalitu 

a administrativní, nebo taky obchodní náležitosti využití digitálních dat. Jsou tedy užitečná 

k tomu, aby uživatel mohl pohodlně nalézt, získat a použít data odpovídajícím způsobem. 

Jak je uvedeno výše o geoinformačních technologiích, pracuje se s modely reálného světa, 

které využívají prostorových dat [1]. 



22 

 

7.2.1 Prostorová data 

Prostorová data definujeme jako jakákoliv data, která obsahují formální polohovou referenci. 

Další definice je popisuje jako vztažená k určitým místům v prostoru a jsou na potřebné 

úrovni rozlišení známé polohy těchto míst. 

Ostatní data která nespadají do této skupiny jsou označena jako neprostorová data, protože na 

určité úrovni rozlišení není známa poloha míst, ke kterým se vztahují [1]. 

7.2.2 Vektorový x rastrový model dat 

Každý z nich má své specifické vlastnosti vyplývající z jejich původu a povahy, díky kterým 

se hodí k jiným operacím. Zde je základní výčet vlastností: 

 Rastrová data – příkladem mohou být digitální mapy, družicové, či naskenované letecké 

snímky, které jsou častým zdrojem dat. Jsou vhodné ke zpracovávání algebraickými funkcemi 

a logickými podmínkami. Základem struktury těchto informací jsou buňky, které jsou 

nejmenší, dále zpravidla nedělitelnou, prostorovou jednotkou. Ty mohou být různého tvaru 

(čtverec, šestihran, trojúhelník aj.), nejčastější je však čtvercová buňka shodná s počítačovým 

pixelem. Ty jsou pak seřazeny do matice (řádků a sloupců). Pracuje se pak s buňkami i s 

celými maticemi [1]. 

 

Obrázek 4 – Ukázka rastru buněk zobrazující část území 

Zvláště vhodné jsou rastrové vrstvy pro: 

 Vytváření reliéfů a analýz (strmost svahů, odvod srážek, populace, ...) 

 Analýzy rozmístění (nejlepší pozice pro podniky, rozmístění nemocnic, ...) 

 Měření vzdáleností (nejbližší soused, pohyblivost, nejkratší cesta k, ...) 
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 Modelování rozšíření (rozsah záplav, rozšíření požárů, ...) 

 a další ... 

Samozřejmě lze zmínit i nedostatky rastru pro práci v GIS. Je obrazem skutečného povrchu 

znázorněného sítí buněk, a tím ztrácí na přesnosti. Ovlivnit tuto chybu lze větším rozlišením, 

čímž se zpřesní, ovšem na úkor velikosti objemu dat a rychlosti práce s takovým balíkem dat. 

Operacemi s rastrem se mnoho buněk stává skupinou se stejnými hodnotami, čímž se vytrácí 

jedinečnost a topologická provázanost [6]. 

Vektorová data – tvoří důležitou součást datové základny GIS. Jak už vyplývá z názvu, ve 

vektorovém datovém modelu se pro vyjádření geometrických vlastností používají lineární 

geometrické prvky – vektory. Vektor je v podání GISu orientovaná úsečka definovaná 

souřadnicemi počátečního a koncového bodu. Ty pak vytvářejí základní objekty, jako jsou  

polygony, resp. plochy (areas), linie (lines) i body (sites). Pomocí těchto objektů se provede 

vektorizace (převedení objektů reálného světa do vektorových dat) např. silnic, toků, lesů do 

linií a ploch. Tento model dat je velmi úsporný, co se objemu dat týče. Vyniká větší 

prostorovou přesností. Mohou obsahovat širokou škálu atributových dat (obsažených 

v atributové tabulce vrstvy), na rozdíl od rastru, kde jedna buňka nese jedinou číselnou 

hodnotu. Nedá se však podle něj vystihnout jevy, které se mění pozvolna na různé škále 

intenzity takového jevu  [1]. 

 

Obrázek 5 – Ukázka rozdílu mezi rastrem a vektorem - křivkou 

Jak bylo řečeno, využívají se oba typy datových modelů pro svoje vlastnosti, pro správný 

model se však prostorová data převádějí do jednoho formátu, z rastrového na vektorový, či 

naopak pomocí nástrojů z balíku ArcToolbox (pro ArcGIS). 
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8 Sběr geodat 

První činností,  hned po úvaze, čím vlastně se má projekt zabývat, je sběr relevantních dat, 

protože samozřejmě bez spolehlivých zdrojů dat z měření, databází a podobně není z čeho 

vyjít.  Sběr geodat může být uskutečněn z primárních, nebo sekundárních zdrojů. Dají se takto 

rozdělit podle jednoduchého kritéria, vztahu mezi kolektorem dat a účelem, pro který jsou 

využívána. 

 Primární zdroj geodat – sběr dat probíhá nejčastěji přímo v terénu pracovním týmem, 

nebo jinak. Časté jsou dotazníkové průzkumy, měřením přístroji v terénu, či 

snímkováním, laboratorními pokusy i prostým pozorováním. 

 Sekundární zdroje geodat – lze popsat jako data získaná nepřímo. Původně naměřená 

srovnatelnými způsoby, jako ta primární, následně ale zaznamenaná do jiné podoby 

(zápisky, databáze, schémata, mapy, atd.). Teprve pak jsou využita, jako zdroj geodat. 

Rozdíl mezi těmito zdroji je kontrola „jakosti“, přehledu správce nad rozsahem a kvalitou 

(metadata) sběru dat. Rovněž je v porovnání s primárními zdroji dat jasná časová a finanční 

úspora sekundárních zdrojů, protože pokud dokážeme získat data z již existujících databází, 

není nutné provádět nová měření [1]. 

8.1 ZABAGED - Základní báze geografických dat 

Snadno dostupná je základní databáze Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Je 

dostupná za poplatek, aby se dalo využít dat ČÚZK. Jde o digitální model území ČR, přesností 

a podrobností zobrazení odpovídá Základní mapě ČR v měřítku 1:10 000 (ZM 10). Obsahuje 

106 typů geografických objektů zobrazených v databázi vektorovým polohopisem a 

příslušnými kvalitativními atributy. Je možné pracovat s informacemi o sídlech, 

komunikacích, rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a 

chráněných územích, vegetaci, povrchu a prvcích terénního reliéfu. Součástí ZABAGED jsou 

i údaje o geodetických, výškových a tíhových bodech na území ČR a také výškopis v podobě 

prostorového 3D souboru vrstevnic [15]. 
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8.2 WMS služby 

Zkratka WMS značí Web Map Service (Internetové mapové služby). Jedná se o službu 

sdílení mapových podkladů z jednoho, či více serverů na základě rozvíjeného standartu OGC 

Open Geospatial Consorcium (volně přeloženo: „Veřejná společnost pro prostorová 

data/geodata“). Tyto služby jsou přístupné jak volně, tak za určitý poplatek. Lze tak získat 

přístup ke katastrálním mapám ČÚZK, aktuálním ortofotomapám, správnímu rozdělení ČR a 

jiným datům [14]. 

8.3 Statistické údaje 

Pro mnohé analýzy jsou velmi cenné statistické údaje o území, které je předmětem zájmu. Pro 

ČR tedy je dobrým a spolehlivým zdrojem informací – dat Český statistický úřad (ČSÚ). 

Tento a podobné instituce patří do skupiny sekundárních zdrojů dat. V případě ČSÚ a 

podobných organizací, kde je zaručena věrohodnost dat díky fungujícímu systému řízení 

kvality, znalosti oboru a mnohaleté zajeté praxe, jde o data velmi vypovídací hodnoty. 

Dokonce díky specializaci takovýchto statistik jde o spolehlivější data, než v případě sběru dat 

v terénu nezkušenými pracovníky [1]. 

8.4 Další zdroje geodat 

Dalšími zdroji jsou myšleny většinou placené zdroje různých firem a organizací, ke kterým 

není volný přístup. Jedná se o různá specializovaná měření k rozličnému využití: 

 měření pomocí LIDAR (pozemní, letecký), 

 radarová měření, 

 geodetická měření, 

 jiné statistiky, 

 chemické, biologické, fyzikální a jiné rozbory, 

 průtoky řek, produktovodů... 
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Obrázek 6 - letecký snímek pořízený technologií LIDAR 

8.5 Chyby v geodatech 

Chyby vstupují mezi data už během jejich získávání, pak i v následném zpracování, při tvorbě 

analýz... Chyby snižují spolehlivost geodat, snahou tedy je odstraňovat co nejblíže zdroje, aby 

co nejméně ovlivnily výsledky. 

Možné zdroje chyb shrnuje tabulka převzatá z publikace Petra Rapanta [1], který uvádí chyby 

od sběru geodat, přes zpracování, analýzy, až po interpretaci konečných výsledků: 

Proces Možné chyby 

Sběr geodat 
chyby při sběru geodat v terénu, chyby v existujících mapách, neaktuálnost 

podkladů, neúplnost podkladů 

Vstup geodat 
nepřesnosti způsobené operátorem a vstupním zařízením, neostré hranice 

geoprvků 

Ukládání 
geodat 

nedostatečné číselné rozlišení, nedostatečné prostorové rozlišení 
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Analýza geodat 
nevhodné intervaly tříd, chyby hranic, šíření chyb při překryvu vrstev, vznik 

třískových polygonů, chybné výpočty, chyby z interpolace, extrapolace 

Výstup geodat 
nevhodné měřítko, chyby způsobené nepřesností výstupního zařízení, chyby 

způsobené nepřesností výstupního média 

Interpretace 
výsledků 

neporozumění výsledným informacím, špatné použití výsledných informací 

Tabulka 3 – Možné zdroje chyb při práci s daty (Převzatá tabulka[1]) 

9 ArcMap a Prostorové analýzy 

Následující kapitola obsahuje možnosti dnešních nástrojů pro práci s podklady k hodnocení 

environmentální bezpečnosti. Velmi využívaným softwarem soukromými organizacemi i 

státní správou a jinými úřady pro takovou práci jsou nástroje společnosti ESRI ArcGIS, 

obsahující několik produktů postavených na shodném jádře, které umožňují funkce mapování, 

úpravu a analýzy geodat. Záleží na potřebách a licenci, které nástroje uživatel použije. 

Konkrétně program ArcMap (verze 10) je určen pro tvorbu mapových podkladů, obsahuje 

nástroje pro práci s prostorovými daty a zvláště nástroje z nabídky Toolbox. Rozšíření 

prostorových analýz pro ArcMap je knihovna s bezmála stem nástrojů pro zpracování rastrů, 

organizované do balíků nástrojů založených na jejich funkcích. Mnoho nástrojů vytváří 

užitečné výstupy, jako třeba stínované reliéfy z rastrových vrstev výškových dat. Skutečná síla 

však leží v kombinacích nástrojů pro řešení komplexních úloh, jako například nalezení 

příhodného místa pro elektrárnu, nalezení podzemních pramenů vody, které by měly být 

chráněny a jiné [6]. 
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9.1 ArcToolbox 

Toto rozšíření v ArcMap je přístupné sedmi cestami, používajíce stejného výpočetního jádra. 

Obsahují prvky označené jako „Toolboxes“, tedy něco jako kufříky s nářadím - nástroji, které 

obsahují „Toolsets“ skupiny nástrojů seřazené podle použití a typu činností. Sety obsahují 

elementární entity - „Tools“ tedy nástroje. Na obrázku (Obrázek 7) je vidět toto schéma. Tento 

způsob je nasnadě, lze však využít i další přístupové cesty z příkazového řádku, Skryptu, 

Průvodce tvorbou modelů, nebo jiných. Nezáleží na způsobu zadání, program si přeloží 

příkazy do výrazu mapové algebry, který je odeslán do výpočetní jednotky „Raster engine“ 

pro zpracování. Ostatní neprostorové úlohy probíhají pod jiným mechanismem. 

 

Obrázek 7 - Schéma struktury ArcToolbox 

Pro představu o možnostech nástrojů ArcToolbox je uveden výčet nejpoužívanějších nástrojů 

s popisem činností. 

9.1.1 Raster 

Skupina nástrojů sloužících k převedení množství rozličných geometrických proměnných na 

rastrová data. Užitečné jsou tyto nástroje například při skládání naskenovaných map do 

jednoho celku. Díky těmto nástrojům lze pohybovat a natáčet obraz tak, aby do sebe vzájemně 

přesně zapadly. Patří sem nástroje: Flip, Mirror, Rescale, Rotate, Shift, Warp [6]. 
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9.1.2 Interpolation 

Skupina nástrojů k interpolaci dat z bodových vrstev k vytvoření povrchovou sítí buněk. Dále 

bude rozepsáno sedm nástrojů používaných k těmto operacím, založených každá na jiné 

metodě interpolace. Použití nástrojů závisí na vlastnostech bodové vrstvy a povaze 

studovaného fenoménu. 

 IDW Inverse Distance Weighted – Inverzní vážená vzdálenost - pracuje s váženým 

průměrem a vytváří povrch z husté sítě bodů. Bližší body mají větší vliv na tvar 

plochy. Tato metoda nepředpovídá kopce a údolí. 

 Natural Neighbors – Přirozený soused – interpolace využívá vážený průměr okolí, 

nebo sousedních bodů. Základní princip je shodný s IDW, rozdíl je ve způsobu 

výpočtu váhy a metodě k určení podmnožiny vybraných bodů k interpolaci. Oproti 

IDW pracuje přirozený soused s velmi hustými množinami bodů, jako jsou data 

získaná z LIDAR, nebo např. výškových bodů měřených NASA. 

 Spline – způsob interpolace, který vyhladí výsledný povrch tak, aby výsledná plocha 

nejlépe procházela každým bodem. Výsledkem je velmi plastický povrch a podle užití 

metody je možné volit mezi hladším, či ostřejším povrchem a vyššími a hlubšími kopci 

a údolími. 

 Trend – díky tomuto nástroji lze vytvořit jednoduchou plochu znázorňující trend 

vstupních dat. Ta kopíruje povahu dat a ukáže výrazné odchylky. S nástrojem lze 

pracovat nastavováním parametrů k dosažení kýženého výsledku. 

 Kriging – je silný nástroj statistické interpolace využívaný v modelech znečištění, 

zdravotnických studiích, geochemii. Nabízí mnoho metod k tvorbě rozličných modelů. 

Výsledek závisí z velké části na zkušenostech uživatele, krigování se považuje za  

pokročilou geostatistickou metodu. Předpokládá se použití prostorových dat ve všech 

bodech. Tímto nástrojem lze vytvářet kopce i údolí, tedy reliéf krajiny a jiné. 

 Topo to Raster – nástroj speciálně vytvořený pro tvorbu hydrologicky správného 

povrchu terénu. Tvaruje terén s maximy – kopce a vodou vytvořenými minimy – 

údolími jako výsledek sítě vodních toků. Nástroj je založen na programu ANUDEM, 

který vyvinul Michael Hutchinson[6]. 
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Obrázek 8 – Srovnání různých nástrojů pro interpolaci bodů  

9.1.3 Feature density estimation 

Funkce odhadu hustoty. Tato skupina nástrojů pracuje s vektorovými objekty a po prostorové 

statistické analýze vrací na výstupu rastr. Nejde přímo o interpolace, ale pracují na podobném 

principu. 

 Point Density – hustota bodů – jsou vztaženy na plošné jednotky (obyvatelstvo na 

km
2
, čtvereční míli) 

 Line Density – hustota křivek – délka křivek, silnic, toků, produktovodů na plošnou 

jednotku (km silnic na km
2
)[6]. 
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9.1.4 Topographic analysis 

Nástroje ze skupiny Spatial analyst má množství nástrojů pro analýzu a vizualizaci 

topografických i netopografických povrchů. 

 Contour Tool – vytvoří novou vrstvu s linkami spojující body se stejnou hodnotou 

převýšení (vrstevnice) z povrchové vrstvy (raster surface). 

 Slope Tool – sklon svahu – vytvoří vrstvu znázorňující změnu převýšení mezi 

buňkami - strmost terénu. 

 Aspect Tool – „určení stran“ - určí orientaci nebo směr svahu, je to směr spádnice 

buňky k jejímu sousedovi. 

 Hillshade Tool – funkce stínování – osvětlí povrch, určuje pozici Slunce. Osvětlení 

povrchu je znázorněno odstíny šedé barvy. 

 Visibility Tool – Viditelnost – důležitý nástroj k ověření viditelnosti z určených 

souřadnic v prostoru. Lze provádět úkoly typu ověření viditelnosti dvou a více bodů, 

pokrytí vysílačů apod. 

9.1.5 Analysis Tools 

Pod skupinou nástrojů Proximity (blízkost) obsahuje využívaný nástroj k vytváření obalových 

vrstev kolem plošných objektů: 

 Buffer tool – funkce Buffer se hojně využívá v analýzách vzdáleností a vytváření 

oblastí kolem objektů, linií a bodů. Lze to ukázat na příkladu aplikace k vymezení čáry 

přílivu. Nástroj pracuje s objektem, kterému vytvoří obalovou oblast podle zadaných 

kritérií. Využití je nasnadě, od zobrazení zón havarijního plánování, oblastí sesuvů, 

lavin, apod. [11]. 

 

Obrázek 9 – Ukázka funkce Buffer na bodech a liniích 
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10 Modelování jevů 

Model podle definice používané pro matematické modelování zní: „abstraktní model, který 

využívá matematického jazyka k popisu chování systému.“ Slovník cizích slov definuje model 

jako formální vyjádření zkoumaného jevu, sloužící jako zobrazení skutečnosti. V souvislosti 

s podstatou procesu simulování reality se objevují pozitiva a negativa takových modelů. 

Ústřední myšlenka zní: „Všechny modely jsou špatně a některé modely jsou užitečné“. Tento  

výrok je připisován autorům Georgi Boxovi a Edwardsi Demingovi, je vlastní i Radku 

Pelánkovi, z jehož prezentace o decentralizovaných systémech a aplikaci NETLOGO je výrok 

použit [12]. Myšleno je tím, že model je vždy zjednodušením, abstrakcí reality a tudíž nikdy 

nemůže být úplně správný, pokaždé se odlišuje od reality. Na druhou stranu určité 

zjednodušení modelu je užitečné, protože díky zjednodušení pomáhá pochopit realitu. 

Vzhledem ke zjednodušení modelu oproti realitě vzniká nutnost zpětné vazby, která udrží 

model v podobě, ve které bude věrně reprezentovat sledovaný jev, proto se průběžně ověřuje 

přesnost modelu a časem se zdokonaluje tak, aby měl svoji vypovídací hodnotu [12].  

Pro modelování jevů se v geoinformatice používá celá řada tzv. „sítí“ (net), jejímž základním 

prvkem je tzv. „buňka“ (cell), která reprezentuje oblast sledované oblasti s jejími vlastnostmi. 

Síť je množinou buněk rovnoměrně rozprostřených v prostoru. 

Buňky mohou být 0 až 3 rozměrné, mohou nabývat různých tvarů i velikostí a mohou nést 

hodnoty různých atributů. Při zobrazování jevů v geoinformatice dochází k různým 

kombinacím rozměrnosti jevů, sítí a buněk. Nejčastěji nabývají sítě rozměrů 2D, 2.5D, 3D. 

Jednotlivé varianty se zapisují jako trojčíslí (rozměrnost reprezentovaného jevu – rozměrnost 

sítě – rozměrnost buňky) 

 0-2-0 bodový jev je reprezentován dvojrozměrnou sítí bodů (hustota osídlení, aj.), 

 2.5-2.5-0 povrch je vyjádřen dvou a půl rozměrnou sítí bodů (nadmořská výška 

v bodech, aj.), 

 1-2-1 jednorozměrný jev vyjádřený dvourozměrnou sítí linií (migrace zvěře, aj.), 

 2.5-2.5-1 povrch vyjádřený dvou a půl rozměrnou sítí linií, ty mohou být i prostorové 

(vrstevnice, aj.), 

 0-2-2 bodový jev vyjádřený dvourozměrnou sítí polygonů (osídlení vztažené 

k ohraničenému území, aj.), 
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 2-2-2 dvourozměrný jev vyjádřený dvourozměrnou sítí polygonů (geologické 

uspořádání území, aj.), 

 2.5-2.5-2 povrch vyjádřený dva a půl rozměrnou sítí rovinných polygonů (nadmořská 

výška zobrazená díky např. čtvercových plošek s konstantní nadmořskou výškou, aj.), 

 2.5-2.5-2.5 povrch vyjádřený dvou a půl rozměrnou sítí prostorových polygonů 

(nadmořská výška zobrazená například trojúhelníkovými ploškami, aj.) 

 3-3-0 prostorový jev vyjádřený trojrozměrnou sítí bodů (koncentrace polutantů ve 

vzduchu zobrazené body, aj.) 

 3-3-3 prostorový jev vyjádřený trojrozměrnou sítí prostorových buněk (koncentrace 

polutantů ve vzduchu zobrazené prostorovými buňkami – voxely, aj.). 

Toto je výběr z nejběžnějších variant modelů, mohou se využít i méně obvyklé sestavy [1]. 

Jedná se téměř výlučně o statické modely znázorňující určitý stav, průměr měřených hodnot, 

extrémy využívajíce statistických a matematických metod. Modelovat dynamické modely je 

velmi náročné. Pro tyto účely proto informační systémy nabízejí možnosti tvorby animací. 

Nicméně existují projekty snažící se dynamicky namodelovat přírodní jevy v čase a dokonce 

předpovídat další chování těchto jevů. 
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10.1 Dynamické modelování jevů 

Již od konce 80. let 20. století existují snahy o komplexní systémy s podporou GIS pro 

management přírodních rizik, které se snaží minimalizovat zatížení rozhodovacího orgánu 

přípravnými činnostmi, jako je sběr dat, simulace a následná vizualizace rizik. Je snaha 

navrhovat systémy umožňující modelovat události v režimu „real time“ (reálném čase) a 

„near-real time“ (s mírným zpožděním). 

Tyto systémy jsou vysoce sofistikovanou ukázkou kombinace geografických informačních 

systémů jako zpracovatele dat a velmi výkonného výpočetního systému pro předvídání 

chování toků a vodních mas pro Hlásnou a předpovědní povodňovou službu ČR, optimalizaci 

protipovodňových opatření, pohybu vzdušných mas využitelných k imisnímu monitoringu. 

Tyto aplikace mají potenciál k využití pro krajinné plánování i protierozní opatření. Jeden 

takovýto výzkumný systém nese jméno FLOREON (FLOad REcognition On the Net). Jedná 

se o systém vyvíjený pro získání otevřeného modulárního systému modelování a simulace 

situací způsobených nepříznivými přírodními vlivy s využitím internetových technologií 

vyvíjeným na půdě VŠB - TUO [13].  

11 Popis vybraných příkladů modelování 

V předešlých kapitolách byly rozebrány problematiky environmentální bezpečnosti, analýzy 

rizik a geografických informačních systémů. Zde se problematiky spojují. Takové spojení 

dovoluje řešit otázky environmentální bezpečnosti území pomocí výpočetních metod a 

vytvořit přehledné a vypovídající podklady pro plánovací procesy v bezpečnostním 

managementu. Zde je uvedeno několik studií ze zahraničí: 

11.1 Sesuvy půdy v italském Oltrepo Pavese 

ZIZIOLI, D., C. MEISINA, R. VALENTINO a L. MONTRASIO. Comparison between 

different approaches to modeling shallow landslide susceptibility: a case history in Oltrepo 

Pavese, Northern Italy. Natural Hazards and Earth System Science. roč. 13, č. 3, s. 559-573. 

ISSN 1684-9981. DOI: 10.5194/nhess-13-559-2013. Dostupné z: http://www.nat-hazards-

earth-syst-sci.net/13/559/2013/ 

Studie vytvořená na základě událostí z 27. a 28. května 2009 ze severoitalské oblasti Oltrepo 

Pavese, kdy došlo v důsledku rozsáhlých dešťových srážek k rozsáhlým mělkým sesuvům 

http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/13/559/2013/
http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/13/559/2013/
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půdy. Kvůli nestabilitě svahů pokrytých vinicemi a mladými lesy byly způsobeny velké škody 

na majetku, infrastruktuře a byl ztracen jeden lidský život. Na základě leteckých snímků 

z místa události bylo pozorováno na 16OO sesuvů. Po sběru topografických dat a měření 

v terénu byla započata studie vnímavosti podloží k vysokým úhrnům dešťových srážek 

v lokalitě. Lokalita byla v rámci studie rozdělena na dva sektory, na které byly aplikovány dva 

odlišné fyzikální modely chování podloží. Lokality jsou si velmi podobné v rámci 

sledovaných parametrů, liší se členitostí terénu a mohutností rozsahu sesuvů půdy. 

 

Obrázek 10 – Vybrané oblasti Oltrepo Pavese [34] 

Použitím kalkulací bezpečnosti v softwaru SINMAP (Stability Index MAPing – Mapování 

indexů stability podloží), což je rozšíření pro program ArcView, bylo nasimulováno chování 

podloží v prvním území. Model vytvořený touto metodikou tvoří síť indexů popisující stabilitu 

svahu, pravděpodobnost že je svah stabilní. 

V druhé oblasti byl použit model SHALSTAB (Shallow Slope Stability model – model 

stability mělkých svahů). Rovněž tento model je rozšíření pro ArcView od společnosti ESRI. 

Tento model předvídá potřebné kritické množství srážek k uvolnění svahu. 
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Dále byly využity další dva modely. TRIGRS model (The Transient Rainfall Infiltration and 

Grid-Based Regional Slope-Stability Model: model saturace přeháňkových srážek a síťový 

model stability místních svahů) psaný pro simulaci rozložení a doby utržení povrchových 

sesuvů půdy způsobených dešťovými srážkami. Model pracuje se srážkovými úhrny, sklonem 

svahů a rychlostí saturace dešťové vody. Hmota svahu je považována za homogenní. 

Výsledkem je povrchová vrstva znázorňující rizika na základě vypočtených faktorů 

bezpečnosti. 

SLIP model (kluzký) určuje stabilní podmínky pro vznik povrchových sesuvů půdy 

s maximální hloubkou 1,5 až 2 m. Model předpokládá umístění spouštěcího mechanismu ve 

spodní méně propustné vrstvě. Zároveň předpokládá jako hlavní  hydro-geotechnické procesy 

vedoucí k utržení vrstvy zeminy rozpustné složky hlíny, které vedou k destabilizaci svahu. 

Sklon svahu je zpočátku stabilní, saturovaná voda vytváří poruchy v mase zeminy, dochází 

k pohybu vody a zeminy vedoucí k utržení od podkladu. 

Použité modely chování předpokládají každý trochu jiný mechanismus vzniku ničivých sesuvů 

půdy. Výsledek těchto analýz jsou seřazeny k vzájemnému porovnání v mapách citlivosti 

území k sesuvům oblasti 1. Mapa a) zobrazuje Index stability získaný díky nástroji SINMAP, 

b) vyjadřuje území kriticky ohrožené intenzivními dešti (mm.den
-1

) díky SHALSTAB, c) 

používá TRIGRS pro získání faktoru bezpečnosti a d) jej vypočítává díky SLIP modelu. 
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Obrázek 11 - Porovnání metodik SINMAP a SHALSTAB [34]. 

 

Obrázek 12 - Porovnání metodik TRIGRS a SLIP [34]. 
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Autoři studie využili k porovnání spolehlivosti modelů statistické analýzy. Z výsledků 

vyplynulo, že velmi dobře koreluje se skutečnými místy sesuvů model SINMAP s vyloučením 

narušených svahů v okolí komunikací. Ostatní fyzikální modely se jeví taktéž užitečné pro 

další úkoly v rámci stanovování zdrojů rizik v krajině [34]. 

11.2 Posouzení vlivu změn klimatu na riziko záplav ve Francii 

DUMAS, P., S. HALLEGATTE, P. QUINTANA a E. MARTIN. The influence of climate 

change on flood risks in France – first estimates and uncertainty analysis. Natural Hazards 

and Earth System Sciences: An Interactive Open Access Journal of the European Geosciences 

Union. 2013, č. 13, 809–821. DOI: 10.5194/nhess-13-809-2013. Dostupné z: http://www.nat-

hazards-earth-syst-sci.net/13/809/2013/nhess-13-809-2013.pdf 

Studie pro posouzení případného vývoje škod vyvolaných říčními záplavami v důsledku změn 

klimatu vztaženého na území Francie. Hlavní záměr studie je odhalit vliv změny klimatu na 

lokální škody způsobenými záplavami. Práce poukazuje na rapidní nárůst ničivých povodní 

v poslední době. 

Hlavním zdrojem dat pro porovnání vývoje počasí byly záznamy pozorování vývoje počasí 

zpracované statisticky do databáze SAFRAN/F. To je meteorologický systém, který produkuje 

hodinové analýzy vývoje počasí při Zemském povrchu. 

Hydrologické simulace představené ve studii vycházejí z SAFRAN-ISBA-MODCOU (SIM) 

modelu. Ten simuluje energii a vodní bilanci přítoků a odtoků v říční síti. Schéma transférů 

mezi půdou, vegetací a atmosférou ISBA je srdce systému. Počítá množství energie a výměnu 

vláhy mezi povrchem a zemskou atmosférou. Zároveň je spřažen s hydrologickým modelem 

MODCOU přes výměnu vody mezi povrchem a podzemním vodstvem. SIM tedy zpracovává 

data z databáze SAFRAN/F a vytváří kontrolní výstupy ze sledovaných meteorologických dat. 

Na základě výsledků analýz vývoje počasí pak vytváří hydrologické scénáře. Zpracovává 

hodinová data a podává simulace v tříhodinových krocích. 

Tyto scénáře jsou vytvářeny ve třech podobách: 1) Referenční scénář vytvořený SIM modelem 

z pozorování počasí, 2) dva scénáře sledující změnu klimatu QM a WT, také označované 

zkratkami QMS a WTS. 

http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/13/809/2013/nhess-13-809-2013.pdf
http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/13/809/2013/nhess-13-809-2013.pdf
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Pro předvídání vývoje změn klima pak autoři pracují s modelem periodického opakování 

záplav. Jako referenční povodně slouží tzv. stoleté záplavy vyznačující se svými parametry, 

jako jsou sledovaný průtok a napáchané škody na majetku. 

 

Obrázek 13 – Předpokládaný vývoj závažnosti záplav s využitím scénáře QM, stav odpovídá současnosti a periodě 

2035 – 2064. Mapa je vytvořena programem GRASS-GIS, 2008 [35]. 

 

Obrázek 14 – Stav na základě modelu WT s předpokládanou periodou 2035 – 2064 [35]. 
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V souvislosti posouzení závažnosti způsobených škod je dále uvedena mapa vyznačující 

předpokládané škody, vztažené k významu jednotlivých oblastí. 

 

Obrázek 15 – Přehled očekávaných ročních ztrát, indikující důležitost/zranitelnost území [35] 

Po posouzení budoucích změn v četnosti záplav, se studie obrací čistě k zaměření na budoucí 

ekonomické ztráty. Používá data z pojišťovnictví vypočítávané za celý rok. V oblastech 

zasažených těmito událostmi odpovídaly škody 70% celkových škod evidovaných v území. Po 

zpracování těchto dat byly vytvořeny mapy předpokládaných škod s využitím hydrologických 

scénářů[35]. 
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Obrázek 16 – Barva oblastí koresponduje se změnami ve škodách způsobenými povodněmi v procentech, výsledky 

korespondují se scénářem QMS. Porovnání škod 1970-1999 a 2069-2098 [35]. 

 

Obrázek 17 – Vývoj odhadovaných ztrát v porovnání období 1970-1999 a 2069-2098 s využitím WTS scénáře [35]. 
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12 Diskuze 

Téma práce jsem si vybral díky své zkušenosti se základy práce s GIS po dobu jednoho 

semestru. Díky němu jsem získal základní znalosti, dovednosti a to mě přimělo se zajímat o 

problematiku dále. Začal jsem si všímat aplikací v běžném životě. Při studijních dnech na 

stanici Hasičského záchranného sboru v Ostravě Zábřehu bylo představeno využití GIS pro 

modelování dopadu povodní na území. S těmito zkušenostmi jsem si vybral téma využití 

geografických informačních systémů pro hodnocení environmentální bezpečnosti území. 

Pojem environmentální, environmentalistika je v současnosti hojně skloňován a využíván. 

Často v kontextu strategie udržitelného rozvoje s ohledem na životní prostředí. Co však 

zahrnuje environmentální bezpečnost území? 

Nasnadě je tedy diskuze nad důvody řešení problematiky hodnocení environmentální 

bezpečnosti území, když v dřívějších dobách nebyla bezpečnost životního prostředí tolik 

diskutována a řešena. V současné době se však děje něco naprosto opačného, na pořadu dne 

jsou diskuze o dopadech činností člověka, dopravy, průmyslu a havárií na životní prostředí. 

Nálada mezi občany a politiky dospěla do stavu, ve kterém se začali ohlížet na následky svého 

chování a dopadu na prostředí, ve kterém žijí. V Ústavě ČR je zakotven závazek chránit 

přírodní prostředí pro všechny občany republiky a chránit občany. Stejnými zásadami se řídí 

Evropská unie i ostatní státy západní civilizace, zde lze hledat původ těchto snah – vůle žít ve 

zdravém a bezpečném prostředí. 

Z těchto motivů vychází koncepce ochrany obyvatelstva zpracovaná ministerstvem vnitra pro 

plnění potřeb chránit obyvatelstvo a jejich majetek. Koncepce environmentální bezpečnosti 

zpracovaná ministerstvem životního prostředí má zase za úkol chránit složky životního 

prostředí. V rámci studia materiálů jsem si všimnul jisté roztříštěnosti studií. Myšleno je tím 

řešení jednotlivých složek ohrožení, často i celistvější řešení, je ale nedostatek opravdu 

systémového přístupu k nalezení modelu komplexní ochrany obyvatel, jejich majetku a 

životního prostředí. Pro opravdu celistvý systém ochrany zahrnující všechny aspekty bude 

třeba v budoucnu čilá spolupráce mezi jednotlivými obory. Pro obor havarijního plánování 

připadne role moderátora mezi ostatními obory. Tato práce mi dala nahlédnout do pestré 

oblasti výzkumu, která má bezpochyby velkou a slibnou budoucnost.  
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13 Závěr 

Tato práce se věnovala využití geografických informačních systémů zejména pro hodnocení 

environmentální bezpečnosti území. V práci proto je rozvedena definice environmentální 

bezpečnosti, jsou zde popsány krizové stavy související s životním prostředím, způsoby 

monitorování změn životního prostředí pomocí vybraných indikátorů, jejich využití v analýze 

rizik a rozvedeny možnosti geografických informačních systémů. Případovou studií jsou 

případy využití GIS v praxi týkající se lokalizací environmentálních rizik v krajině a jasně 

demonstruje sílu těchto nástrojů a jejich flexibilitu v řešení složitých problematik. Z pozice 

autorova zaměření je důležité poukázat na kvality GIS ve vztahu k bezpečnostnímu plánování. 

Závěrem této práce je tedy konstatování vhodnosti těchto prostředků pro hodnocení 

environmentální bezpečnosti území pro jejich sílu ve statistických a prostorových analýzách, 

názornosti výstupů a možnosti jednoznačné identifikace a lokalizace zdrojů ohrožení. 
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