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SEMESTRÁLNÍ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Aplikace LiDARových dat v krajinné archeologii
Pavel Veselský
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky, Geomatika
e-mail: PavelVeselsky@seznam.cz

Abstrakt
V krajinné archeologii má laserové skenování (LiDAR) rozsáhlé možnosti využití, zejména při
vyhledávání pozůstatků těžby. Jde však o novou metodu, a proto v tomto oboru dosud nebyly
plně prozkoumány a využity její možnosti. Běžně používané nástroje (např. spline interpolace,
svažitost terénu nebo základní hillshade) neumožňují plné využití potenciálu této metody –
proto byly v rámci této práce vytvořeny nástroje pro složitější a méně známé postupy (zejména
hillshade z více směrů a zvýrazňování terénních hran odečtením vyhlazené vrstvy od původní).
Všechny tyto nástroje byly posléze aplikovány na data z Krušných hor (celkem tři výseky po
2,5 × 2 km), čímž byly tyto nástroje zároveň testovány.

Abstract
Laser scanning (LiDAR) can be extensively applied in landscape archaeology, especially for
detection of mining remains. It is a new method, and therefore its potential for the field of
landscape archaeology has not been fully explored and exploited. Commonly used tools, such as
spline interpolation, slope analysis or hillshade, do not allow exploitation of this method –
therefore more complex and less well-known techniques, especially hillshade from multiple
angles and trend removal based on subtraction of a smoothed layer, were implemented within
this project. All these tools were applied and tested on data from Czech side of Ore Mountains
(Krušné hory in Czech; three regions of 2,5 times 2 km big were examined).

Klíčová slova
Lidat, archeologie

Keywords
Lidar, archaeology

Formulace cílů práce
Impulzem k zadání této semestrální práce se stal požadavek Ondřeje Maliny z Národního
památkového ústavu. Cílem bylo zobrazit LIDARová data takovým způsobem, aby vynikly
pozůstatky těžby a jiné archeologické objekty. K tomu se přidal obecnější cíl: shromáždit
a případně vytvořit sadu nástrojů využitelných v archeologické prospekci a testovat jejich
4

Sborník SGP 2013

ARCDATA PRAHA, s.r.o.

užitečnost pro krajinnou archeologii. Uvedené nástroje se soustředily na analýzu rastrů; metody
založené na analýze trojúhelníkových sítí (TIN) v této práci testovány nebyly.

Vstupní data
Tři mračna bodů o rozměrech 2,5 × 2 km (jde o "výškopisná klasifikovaná data po
automatizované filtraci") – jedno z Podbořanska a dvě z Krušných hor.

Použitý software
ArcGIS 10.1 s rozšířeními 3D Analyst a Spatial Analyst

Postup zpracování a použité metody
V rámci tohoto projektu byla provedena rešerše metod vizualizace lidarových dat používaných
v krajinné archeologii (nejobsáhleji shrnuto v [4]) a následně vytvoření modelů k těm
postupům, které v ArcToolboxu nejsou reprezentovány jediným již hotovým nástrojem.

Výstupy projektu
Během zpracovávání této semestrální práce byl vytvořen toolbox nazvaný ArcheoLidar Toolbox.
Všechny použité nástroje a modely byly shromážděny v něm – buď „volně“, nebo v některé ze
tří sad nástrojů (toolsets): „Conversion“, „Hillshade Based Tools“ a „Local Relief“.
Sada nástrojů „Conversion“, neboli nástroje pro převod z textového formátu XYZ resp.
z multipointu na DEM, obsahuje nástroj ASCII 3D to Feature Class, tři druhy interpolací (IDW,
Spline a Kriging) a modely zvané „XYZ to raster through TIN“ a „Multipoint to raster through
TIN“ – oba vytvářejí rastrový digitální výškový model (DEM) Delaunayho triangulací a liší se jen
vstupními parametry.
„Hillshade Based Tools“ obsahují nástroj Hillshade a dva modely: „Triple Hillshade“ a „Multiple
Hillshade and PCA“. První složí stíny ze tří směrů do obrázku o třech pásmech, druhý složí stíny
z osmnácti směrů a jako výsledek vrátí jejich trojpásmový raster jejich hlavních komponent.
„Local Relief“ obsahuje dvě varianty jednoho modelu: „Trend Removal“ ukazuje odchylky od
vyhlazeného povrchu; „Trend Removal with 0m Contour“ navíc ukazuje vrstevnice v místech,
kde se původní a vyhlazený povrch stýkají (viz níže).
Mimo zmíněné množiny byly zařazeny nástroje Slope a Area Solar Radiation. První vytvoří rastr
svažitosti terénu (v procentech). Výstupem druhého jsou watthodiny přijatého slunečního
záření na metr čtvereční a příslušnou dobu (pro doporučenou možnost „special days“ to jsou oba
slunovraty a jedna z rovnodenností).
Nástroje pro triangulaci
Model „XYZ to raster through TIN“ (viz obr. 1) vychází z dat v textovém formátu .XYZ, která
pomocí nástroje ASCII 3D to Feature Class převede na vrstvu typu multipoint, ze které se posléze
vygeneruje TIN (Create TIN). Z něj se nakonec nástrojem TIN to Raster vytvoří výsledný DEM.
Všechny parametry kromě těch, které se staly parametry modelu, jsou výchozí (formát XYZ, typ
multipoint, Z factor je v celém projektu vždy 1). „Input“ představuje vstupní soubor, pro nějž je
třeba nastavit průměrnou vzdálenost bodů (Average Point; výchozí hodnota je 1 m) a zda se
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
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k oddělování desetinných čísel používá tečka (výchozí hodnota) či čárka. Výchozím
souřadnicovým systémem je SJTSK Krovak East-North.
Vstupními parametry nástroje Create TIN jsou souřadnicový systém a vstupná; možnost
„Constrained Delaunay“ není použita. Převod z TIN pak pracuje s volitelnými parametry
„Sampling Distance“ (velikost výsledné buňky) a „Method“ (typ interpolace – lineární nebo
metodou přirozených sousedů; výchozí je ten první), ostatní možnosti jsou výchozí.
Model „Multipoint to raster through TIN“ je zjednodušením předchozího – vychází se již
z vektorové vrstvy typu multipoint, odpadá tedy nástroj ASCII 3D to Feature Class (viz obr. 1).
Nástroje založené na stínování (Hillshade)
Model „Triple Hillshade“ (viz obr. 2) se skládá ze tří instancí nástroje Hillshade (pro úhel 75°,
195° a 315°, výška nad povrchem je 45°), které se posléze nástrojem Composite Bands složí do
jediného obrázku složeného ze tří pásem – stíny při osvitu z úhlu 75° odpovídají zelenému
pásmu, úhlu 195° odpovídá pásmo červené a úhlu 315° modré. Tento model je prakticky shodný
s tím, který použil Dušánek [1].
Model „Multiple Hillshade with PCA“ obsahuje stínování ne ze tří, ale z osmnácti směrů (z úhlů
15°, 35°, 55° atd. po 20°); na obr. 3 z nich je zobrazena jen část. Výsledek je posléze zredukován
na tři pásma analýzou hlavních komponent (Principal Components). Ta spočívá v proložení
(vícerozměrného) grafu zachycujícího hodnoty původních dat (zde by na každé z osmnácti os
byla zachycena intenzita stínu z jednoho úhlu) novými, navzájem kolmými osami, které jsou
zvoleny tak, aby co nejlépe popisovaly data. Proměnné představované těmito osami se označují
jako komponenty. Vzhledem k akumulaci informace u několika prvních (tj. hlavních) komponent
by se měla při zjednodušení situace zachovat většina informací obsažených v datech. Více
k analýze hlavních komponent viz [3].
Modely lokálního reliéfu
Použitá metoda tvorby lokálního reliéfu neboli odstraňování trendů spočívá ve vyhlazení
původního povrchu (zde nástrojem Focal Statistics typu „MEAN“) a odečtení vyhlazeného
povrchu od původního. Tak se zahladí rozsáhlé, mírné svahy (terén se promítne do roviny)
a naopak zvýrazní drobné anomálie, včetně archeologických situací. Hodnota každé buňky je
uváděna v metrech nad (kladná čísla) nebo pod (záporná čísla) vyhlazeným povrchem [2].
Parametry vyhlazovací funkce mají zásadní vliv na kvalitu výstupu: obecně platí, že čím větší je
oblast, ze které se počítá vyhlazený rastr, tím větší objekty při vyhlazení zaniknou (a proto se
nezkresleny objeví ve výstupní vrstvě). Na druhou stranu, větší rozsah znamená větší riziko, že
průměrnou hodnotu dosazenou za hodnotu vyhlazeného rastru zkreslí nějaký svah v okolí,
a vzniknou tak falešné hodnoty. Na základě porovnávání různých výstupních vrstev (s různými
velikostmi čtverce) se zdá, že nejostřeji jsou svahy zachyceny při velikosti vzorku blízké šířce
svahu (tj. nejkratšímu rozměru na mapě).
Důvodem pro rozdělení modelů „Trend Removal“ a „Trend Removal with 0m Contour“ bylo
nastavení vrstevnice „0 metrů“ (stejná výška původního a vyhlazeného modelu) jako volitelného
výstupu. Účelem těchto vrstevnic je zachycení středu svahu; to však je užitečné jen za určitých
okolností.
6
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Přínos a další využití výsledků projektu
Použité modely reprezentují metody, které již byly publikovány, příslušné modely pro ArcGIS
však buď dosud nejsou k dispozici, nebo se jedná o pracovní verzi nepřipravenou k praktickému
využití. Smyslem této práce je v první řadě tyto modely poskytnout širší odborné veřejnosti, a to
ve funkčním stavu.
Všechny použité modely mají určité výhody oproti nástrojům obsaženým v ArcToolbox. Modely
založené na stínování (Hillshade) nasvícením z více úhlů obcházejí hlavní nevýhodu nástroje
Hillshade, tedy zaniknutí liniových objektů ležících v ose „slunečních paprsků“. Model Triple
Hillshade umožňuje intuitivnější interpretaci, Multiple Hillshade with PCA pak zachycuje o něco
více informací, jeho interpretace však předpokládá určitou znalost analýzy hlavních komponent.
Trend Removal vytváří vrstvy vizuálně podobné výstupům nástroje Slope (viz obr. 6), při
vizuálním vyhledávání prvků tak oba nástroje plní podobnou roli. Výstupní rastry obou metod se
však liší použitými jednotkami – u Trend Removalu jsou to metry nad resp. pod vyhlazeným
rastrem, u analýzy svažitosti stupně. Tento rozdíl je třeba vzít v úvahu jak při interpretaci, tak
zejména při aplikaci dalších nástrojů na jejich výstupy.

Zdroje a literatura
[1] Dušánek, P. Exploitation of countrywide airborne LiDAR dataset for documentation of
historical human activities in countryside. XXIII CIPA symposium – Proceedings. Praha, 2011.
[2] Hesse, R. LiDAR-derived Local Relief Models – a new tool for archaeological prospection.
Archaeological Prospection 17, str. 67-72. Wiley, 2010.
[3] ArcGIS resource center: How Principal Components works. Dostupné online na:
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#/How_Principal_Components_wor
ks/009z000000qm000000/. Stav k 29. 5. 2013.
[4] Kokalj, Ž., Zakšek, K., Oštir, K. DEM visualization techniques for archaeological interpretation.
Prezentace ve formátu .PPTX s odkazy dostupná online na http://iaps.zrc-sazu.si/en/svf#v. Stav
k 1. 3. 2013.
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Přílohy

Obr. 1: Model „XYZ to raster through TIN“. Model „Multipoint to raster through TIN“ se od něj liší
jen vypuštěním nástroje „ASCII 3D to Feature Class“ a nastavením „Interpolate Raster“ jako
parametru.

Obr. 2: Model „Triple Hillshade“
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Obr. 3: Model „Multiple Hillshade with PCA“ (detail)

Obr. 4: Model „Trend Removal with 0m Contour“. Model „Trend Removal“ neobsahuje nástroj
Contour a jeho výstup.
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Obr. 5: Porovnání výstupních rastrů modelů Triple Hillshade (vlevo) a Multiple Hillshade with PCA
(vpravo). V prvním odpovídá červená stínu při nasvícení z úhlu 195°, zelená nasvícení z úhlu 75°
a modrá z úhlu 315° (tj. ze severozápadu). Na obrázku vpravo odpovídá červená první
komponentě, zelená druhé a modrá třetí (k analýze hlavních komponent viz [3]).

Obr. 6: Porovnání analýzy svažitosti (vlevo) a odstranění trendů (vpravo). Na obrázku vlevo černá
představuje rovinu, světlejší odstíny znamenají větší svažitost a bílá představuje téměř svislou
stěnu. Na pravém obrázku jsou nejsvětlejší místa 20 metrů nad vyhlazenou úrovní, nejtmavší šest
metrů pod ní (celý areál má rozměry přibližně 200 krát 100 m).
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Analýza vývoje krajiny na Ašsku
Kateřina Fulínová
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované geoinformatiky
a územního plánování, Krajinářství
e-mail: kata.fulinova@seznam.cz

Abstrakt
Bakalářská práce hodnotí vývoj pohraniční krajiny ve třech časových horizontech od roku 1948
po současnost. Pro analýzu vývoje krajinné struktury byly vymezeny dvě modelové lokality
ležící v Ašském výběžku, jedna lokalita je situována do oblasti bývalého střeženého
pohraničního pásma, zatímco druhá lokalita představuje oblast, které se tato omezení nedotkla.
Prostřednictvím leteckých snímků z let 1948-2010 byl analyzován vývoj krajiny z pohledu
makrostruktury a mikrostruktury.
Díky analýze vývoje krajiny a následnému porovnání obou modelových lokalit bylo prokázáno,
že se modelové lokality na úrovni mikrostruktury vyvíjely odlišně a pohraniční pásmo mělo vliv
na vývoj krajinné struktury. Na úrovni makrostruktury se zastoupení půdního pokryvu
vzájemně příliš nelišilo, na obou lokalitách byl zaznamenán výrazný úbytek orné půdy, která
byla nahrazena trvalými travními porosty a posléze lesními porosty.

Abstract
The Bachelor work studies development of border landscape in three of periods of time from
1948 to nowadays. For analysis of landscape structure development there have been chosen two
model localities situated in the region of Aš. The first one is situated in the area of the former
guarded border zone, whereas the other one is the area not having been influenced by these
restrictions. By means of aerial pictures from 1948 to 2010 there has been analysed the
landscape development from the macrostructure and microstructure point of view.
Thanks to analysis of the landscape development and following comparison of both model
localities it has been proved that the model localities on the level of microstructure were
developed differently and the existence of the border zone influenced the landscape structure
development. On the level of macrostructure the presence of the land cover in both localities did
not differ so much. In both of them there was found a considerable decrease of arable land which
was replaced by the permanent grass vegetation and then the woodland.

Klíčová slova
krajinná struktura, krajinné metriky, heterogenita, Shannonův index diverzity, Shannonův index
vyrovnanosti, půdní pokryv
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Keywords
landscape structure, landscape metric, heterogeneity, Shannon's diversity index, Shannon's
equitability index, land cover

Formulace cílů práce
Cílem práce bylo pomocí leteckých měřických snímků charakterizovat změny krajinné struktury
v Ašském výběžku ve třech časových horizontech. Pro popis příhraniční krajiny byly vymezeny
dvě modelové lokality o celkové rozloze 50km2. Zatímco jedna lokalita reprezentuje území ležící
v minulosti v pohraničním pásmu s omezeným přístupem, druhé lokality se tato opatření
nedotkla. Hlavním cílem práce bylo porovnat vývoj krajiny na úrovni makro a mikrostruktury
v modelových lokalitách mezi sebou a vyjádřit dopad existence pohraničního pásma na
krajinnou strukturu.
Pro práci byly zvoleny dílčí cíle, a to charakterizovat makrostrukturu pomocí krajinných metrik
a indexů a popsat změny na úrovni makrostruktury pomocí plošného zastoupení kategorií
půdního pokryvu.

Vstupní data
Pro práci byly použity letecké měřické snímky v digitální podobě ze tří časových horizontů, z 50.
a 80. let 20. století a z roku 2010. Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem
Dobruška byly poskytnuty letecké snímky z roku 1980 a 1981. Snímky z 50. let (modelové
oblasti byly snímkovány v roce 1948 a 1953) poskytla ČZU na základě licence udělené CENIA,
českou informační agenturou životního prostředí, ve formě mapových listů SOM 5. Aktuální
ortofotomapu poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální.

Použitý software
Analýza vývoje krajinné struktury byla provedena v prostředí ArcGIS verze 10.1 s přidanou
extenzí Patch Analyst pro ArcGIS, díky které byly vypočteny hodnoty krajinných metrik a indexů
charakterizující krajinnou mikrostrukturu.

Postup zpracování a použité metody
Charakteristika modelových lokalit
Zájmové oblasti se nacházejí v Karlovarském kraji, v západní části okresu Cheb, v Ašském
výběžku (Obr. 1). Pro analýzu vývoje příhraniční krajiny bylo nutné vymezit zájmové území tak,
aby odpovídalo charakteristice celé oblasti. Proto byly pro práci vymezené dvě modelové
lokality, první modelová lokalita nebyla v minulosti zatížena pohraničním pásmem, tj. omezením
přístupu a značným vysídlením, zatímco druhá lokalita se v tomto pásmu nacházela.
Hranice modelových lokalit převážně korespondují s hranicemi katastrálních území nebo se
státní hranicí. V některých případech je hranice vedena podél silnice či železnice, ve výjimečných
případech je určena hranicí lesa (k roku 2010) nebo propojením dvou bodů bez přesného
vytyčení rozmezí. Pokud by byla hranice určena striktně dle katastrálních území nebo liniových
prvků v krajině, nemohly by být vymezeny dvě oddělené lokality, z nichž každá reprezentuje
specifické podmínky vývoje krajiny.
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Obr. 1: Vymezení zájmových lokalit v rámci Karlovarského kraje


lokalita „s omezením“:
o



Vymezené území „s omezením“ kopíruje západní, ostře střeženou hranici,
tj. státní hranici se Spolkovou republikou Německo, od obce Nový Žďár k obci
Pastviny. Lokalita o celkové rozloze 28,9 km2 zasahuje do pěti katastrálních
území: Pastviny u Studánky, Újezd u Krásné, Štítary u Studánky, Krásná, Aš
a Nový Žďár. Modelová oblast reprezentuje obce a krajinu, které byly postiženy
pohraničnicím pásmem.

lokalita „bez omezení“:
o

Studované území „bez omezení“ se rozkládá ve východní části Ašského výběžku,
některé části lokality zasahují ke státní hranici s bývalou Německou
demokratickou republikou, jejíž státní hranice nebyla ostře střežena, jinak je
území situované spíše do vnitrozemí. Obce ležící v této oblasti se po roce 1958
nenacházely v pohraničním pásmu, proto se zde bez omezení mohl rozvíjet
průmysl a hospodářství. Lokalita svou rozlohou 21,2 km2 zasahuje do čtyř
katastrálních území: Kopaniny, Podhradí u Aše, Dolní Paseky a Vernéřov u Aše.

Postup zpracování
Letecké měřické snímky v digitální podobě poskytnuté VGHMÚř Dobruška byly
georeferencovány do souřadnicového systému S – JTSK Křovák East North. Jako vlícovací body
byly zvoleny prvky, u kterých lze předpokládat nulový prostorový posun v průběhu let – např.
hráze, rohy drobných staveb a křižovatky některých cest. Jako referenční podklad byla použita
volně dostupná vojenská topologická mapa (CENIA/cenia_rt_RETM) a aktuální ortofotomapa.
Průměrná odchylka dosažená při georeferenci se pohybovala v rozmezí od 1,37 do 7,03.
Vektorizace leteckých snímků byla provedena v referenčním měřítku 1 : 5000, což je takové
měřítko, ve kterém je krajina stále komplexní, avšak jsou zřetelné drobné prvky jako jednotlivé
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obytné jednotky a skupiny stromů. Každé zájmové území bylo vektorizováno pomocí linií, ze
kterých byly posléze vytvořeny polygony. Nejdříve byla provedena vektorizace aktuální
ortofotomapy, vzniklé linie byly na starších podkladech upraveny tak, aby odpovídaly dobové
struktuře.
Vektorizace proběhla na základě předem definovaných tříd půdního pokryvu, krajinná struktura
byla rozdělena do čtrnácti kategorií: orná půda, trvalý travní porost, trvalý travní porost
s roztroušenou zelení, liniová vegetace, nezapojený les (přechodná stádia lesa), lesní porost,
malá skupina stromů, velká skupina stromů, vodní plocha, urbanizovaná plocha souvislá,
nesouvislá a průmyslová a ostatní plochy. Každá vzniklá ploška má jedinečný záznam
v atributové tabulce s přiděleným atributem půdního pokryvu. Sousedící plošky stejné kategorie
byly sjednoceny pomocí funkce „merge“.
Liniové prvky v krajině byly vektorizovány samostatně, a to formou linií v měřítku 1 : 5000. Data
o pozemních komunikacích, poskytnutá vedoucí práce Ing. Petrou Šímovou, Ph.D., posloužila
jako podklad pro vektorizaci komunikací vedoucích lesním porostem. Data získaná z vektorizace
na pozadí aktuálního ortofota byla následně upravena dle historických leteckých snímků.
Vektorizována byla pouze železnice a hlavní silniční tahy, silnice menšího významu a polní cesty
byly zanedbány pro svůj bezbariérový charakter a špatnou identifikaci na smíncích.
Analýza makrostruktury
Analýza krajiny z pohledu makrostruktury se zabývá poměrným plošným zastoupením
jednotlivých forem využití půdy. Všechny plošky stejné kategorie byly sjednoceny pomocí
funkce „merge“, následně byla vypočítána celková rozloha a procentuální zastoupení každé
kategorie půdního pokryvu pro každou zájmovou oblast a časový horizont zvlášť. Zanedbáním
velikosti a prostorové struktury jednotlivých plošek bylo možné charakterizovat změnu
plošného zastoupení jednotlivých typů půdního pokryvu.
Analýza mikrostruktury
Krajinná mikrostruktura vystihuje uspořádání krajinných složek a jejich vzájemné vztahy. Pro
výpočet krajinných metrik, které charakterizují vnitřní prostorové uspořádání jednotlivých
kategorií půdního pokryvu, byla použita extenze Patch Analyst pro ArcGIS, která je schopna
provést analýzu rastrové i vektorové vrstvy. Před samotnou analýzou byla spočtena plocha
a obvod každého polygonu. Krajinné indexy byly vypočteny pro celé území.
Pro každé zájmové území a časový horizont byly vypočteny následující krajinné indexy:
Shannonův index diverzity, Shannonův index vyrovnanosti, index průměrného tvaru plošky,
průměrná velikost plošky, počet plošek, celková rozloha zájmového území, délka hranice plošek,
průměrná délka hranice plošky a hustota okrajů mezi ploškami.
Poznámka: Shannonův index diverzity vyjadřuje relativní míru rozmanitosti krajinných plošek. Čím více tříd
krajinného pokryvu se v území nachází a čím vyrovnanější zastoupení jednotlivých typů je, tím se hodnota indexů
zvyšuje.
Shannonův index vyrovnanosti vyjadřuje rovnoměrnost zastoupení jednotlivých tříd půdního pokryvu, pokud je
rozmístěné tříd krajinného pokryvu dokonale rovnoměrné, hodnota indexu je rovna jedné.
(McGARIGAL K., MARKS B. J., 1994: Fragstat, Spatial pattern analyst program for quantifing landscape structure.
Online: www.umass.edu/landeco/pubs/mcgarigal.marks.1995.pdf, cit 31.3.2013
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Výstupy projektu
Analýza makrostruktury
Během sledovaného období došlo v obou modelových lokalitách k výrazným změnám
v zastoupení orné půdy, kde byl zaznamenán velmi výrazný úbytek, a lesních a trvalých travních
porostů s roztroušenou zelení, jejichž zastoupení vzrostlo. Změny v zastoupení kategorií
půdního pokryvu jsou zobrazeny v následujícím grafu 1.

Změny v zastoupení kategogií půdního pokryvu
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Graf 1: Procentuální zastoupení tříd půdního pokryvu za sledovaná období
Na základě analýzy makrostruktury a porovnání vývoje půdního pokryvu obou modelových
lokalit lze tvrdit, že přítomnost pohraničního pásma neměla na krajinnou strukturu výrazný vliv.
Analýza mikrostruktury
V prvním sledovaném období (50. léta) vykazují Shannovy indexy diverzity a vyrovnanosti pro
obě modelové lokality téměř shodné hodnoty, v 80. letech hodnota indexů vzrostla a následně
klesla, v případě lokality „s omezením“ hodnoty indexů zaznamenaly v 80. letech prudší nárůst
než v lokalitě „bez omezení“. Pro lokalitu „s omezením“ jsou hodnoty indexů v prvním
a posledním časovém horizontu, tj. 50. léta a rok 2010, téměř shodné, viz grafy 2, 3.
ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Sborník SGP 2013

15

Shannonův index vyrovnanosti
hodnota indexu

0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
1950

1980

2010

sledované roky

Shannonův index diverzity
hodnota indexu

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
1950

1980

2010

sledované roky
s omezením

bez omezení

Graf 2, 3: Grafy hodnot Shannonových indexů
Na základě výsledků Shannových indexů lze tvrdit, že se modelové oblasti vyvíjely rozdílně
a pohraniční pásmo mělo příznivý vliv na krajinnou strukturu. Tento fakt dokazují i následující
výsledky krajinných metrik.
Hodnoty průměrné velikosti plošky, průměrné délky hranic a hustoty okrajů mezi ploškami
dosahují v časovém horizontu 50. let v obou modelových lokalitách téměř shodných hodnot.
Naopak celková délka hranice plošek vykazuje v 50. letech pro modelové lokality rozdílné
hodnoty, protože rozdíl v početnosti plošek v zájmových územích je 163 plošek. Celková délka
hranic ve sledovaném období klesá. V roce 2010 dosazuje celková délka hranic prakticky stejné
délky pro obě lokality.
Nárůst průměrné velikosti plošky zejména v zájmovém území „s omezením“ vypovídá o zániku
malých plošek tvořících drobnou krajinnou mozaiku, průměrná velikost plošky v 80. letech
dosáhla dvojnásobné hodnoty oproti údajům z 50. let. V zájmovém území „bez omezení“ je v 80.
letech též znatelný nárůst velikosti plošek, avšak ne tak markantní jako v druhé zájmové lokalitě.
Od 80. let do roku 2010 se průměrná velikost plošky mírně zmenšila. Změny ve velikosti plošek
dokazuje proměnlivost jejich počtu. V zájmové území „s omezením“ bylo rozmístěno v 50. letech
666 plošek, v 80. letech se jejich počet snížil na 358, v roce 2010 území disponovalo 383
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ploškami. Obdobnou tendenci poklesu a následného mírného nárůstu počtu plošek má i lokalita
bez omezení, kde došlo k méně výrazné změně, v 50. letech oblast disponovala 503 ploškami,
v 80. letech 395 a v roce 2010 počtem 410 plošek. Hodnoty krajinných metrik jsou uvedeny
v příloze č. 4.
Z pohledu mikrostruktury se modelové lokality vyvíjely rozdílně. V modelové lokalitě
„s omezením“ dosahují hodnoty všech krajinných metrik větších rozdílů v průběhu sledování než
v lokalitě „bez omezení“.
Vývoj délky pozemních komunikací
Významnější rozdíl ve vývoji délky pozemních komunikací je znatelný pouze v lokalitě
„s omezením“, a to jak v úbytku klasických komunikací, tak v podobě výstavby signální
komunikace. Vývoj znázorňuje graf 4.

Vývoj délky pozemních komunikací

[m]

25000
20000

"signálka" - lok. bez
omezení

15000

"signálka" - lok. s
omezením

10000

silnice - lok. s omezením

5000

silnice - lok. bez omezení

0
1950

1980

2010

železnice - lok. s
omezením

sledovaná období

Graf 4: Graf vývoje délky pozemních komunikací

Přínos a další využití výsledků projektu
Z výsledků práce vyplývá, že vývoj krajinné struktury v obou modelových lokalitách z hlediska
kvantitativního zastoupení půdního pokryvu nebyl příliš rozdílný, přítomnost pohraničního
pásma neměla na půdní pokryv z pohledu makrostruktury výrazný vliv. Na rozvoji obou
zájmových území byla znatelná postupná přeměna orné půdy na pastviny a trvalé travní porosty
a prostorové i kvantitativní změny v lesních porostech. V modelové lokalitě „s omezením“ došlo
k výrazné změně v oblasti sídelních jednotek. Změna celkového zastoupení i plošné rozmístění
urbanizovaných ploch je důsledek přítomnosti pohraničního pásma.
Zatímco změny v zastoupení jednotlivých typů půdního pokryvu nevypovídají o rozdílném
vývoji krajinné struktury v přísně omezené a neomezené oblasti, výsledné hodnoty krajinných
metrik dokazují pravý opak. Výsledky Shannonových indexů a většiny krajinných metrik
uvedených v práci vykazují téměř shodnou hodnotu pro období 50. let, v následujících časových
horizontech se však jejich hodnoty liší. Vývoj krajiny v oblasti zasažené pohraničním pásmem je
odlišný od vývoje oblasti nespadající do tohoto pásma. Na základě uplatnění krajinných metrik
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může být potvrzena reakce krajinné struktury na pohraniční pásmo a na omezení spojená s jeho
přítomností.
Rozdílný vývoj pohraniční krajiny ve dvou blízko sebe ležících oblastech by mohl být podnětem
pro další analýzy vývoje krajinné struktury v jiných, více či méně osídlených oblastech v rámci
pásu železné opony. Následným porovnáním jejich vývoje by mohla být souhrnně a přesněji
popsána reakce krajiny na přítomnost pohraničního pásma.

Přílohy
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Mapování krajiny a vegetace ve třech vybraných územích CHKO Broumovsko
Tereza Zlámalová
Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie, Systematická biologie a ekologie
e-mail: tercanej.8@seznam.cz

Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá hodnocením krajinného rázu a vegetace tří vybraných území v CHKO
Broumovsko. Jedná se o krajinné prostory v okolí obcí Česká Metuje, Ostaš a Police nad Metují,
které se nacházejí v Polické vrchovině a jsou zařazeny do odlišných pásem ochrany v rámci
CHKO Broumovsko. Tato území jsou vzájemně srovnána z hlediska krajinného rázu, ale
i vegetačních jednotek zastoupených v území. Území se liší hustotou lidského osídlení, s níž
souvisí intenzita vlivu člověka na přírodu. K mapování jsou využity metody krajinného
mapování a mapování biotopů soustavy Natura 2000.

Abstract
The bachelor thesis deals with the evaluation of landscape and vegetation in three selected areas
in Landscape Park Broumovsko. The selected areas are around villages Česká Metuje, Ostaš and
Police nad Metují, which are placed in Police highlands and are classified to different classes of
protection in the scope of LP Broumovsko. These areas is compared in terms of landscape, but
also in terms of vegetation units, which are represented in the area. Areas are differently
populated, which is related to the intensity of human impact on the nature. Methods of
landscape mapping and methods of biotop mapping in system Natura 2000 are used for the
thesis.

Klíčová slova
krajinný ráz, Polická vrchovina, vegetace

Keywords
landscape, Police highlands, vegetation

Formulace cílů práce
Bakalářská práce se zabývá hodnocením krajinného rázu a vegetace tří vybraných území v CHKO
Broumovsko. Jedná se o krajinné prostory v okolí obcí Česká Metuje, Ostaš a Police nad Metují,
které se nacházejí v Polické vrchovině a jsou zařazeny do odlišných pásem ochrany v rámci
CHKO Broumovsko. Tato území budou vzájemně srovnána z hlediska krajinného rázu, ale
i vegetačních jednotek zastoupených v území. Území se liší hustotou lidského osídlení, s níž
souvisí intenzita vlivu člověka na přírodu.
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Vstupní data
WMS ZM – 10, terénní měření ve vymezené oblasti od 15. 8. do 29. 11. 2012; u některých byla
rastrová data převzata z http://geoportal.gov.cz/web/guest/home

Použitý software
Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, ArcGIS 10

Postup zpracování a použité metody
Teoretické přiblížení k danému území. Rešerše podkladů o zájmovém území.
Terénní průzkum oblasti a získání potřebných dat a zákres krajinářských a vegetačních jednotek
na mapy s měřítkem 1:10 000 z Mapového serveru.
Hodnocení krajinného rázu podle metodiky od Bukáčka (Bukáček 2006).
Rostliny byly určeny podle Klíče ke květeně ČR (Kubát et al. 2010).
Biotopy byly určeny podle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 2001).
Fotografie byly získány použitím fotoaparátu Canon Power SX100 IS.
Data získaná v terénu byla zanesena do map s pomocí ArcGIS 10 následným způsobem:


podkladová mapa připojená pomocí WMS ZM – 10



vytvořila se nová vrstva ve formátu shapefile, kam se zanesly bodové (stromy a posedy),
liniové (různé typy cest) i polygonové (různé biotopy) prvky



pomocí „Organize Feature Templates“ se vytvořily kategorie jednotlivých prvků
(zejména polygonů – kategorie podle druhu biotopu)



pomocí „Calculate Areas“ se vytvořila nová vrstva, kde se dala zjistit rozloha jednotlivých
polygonů (biotopů)



na závěr se vytvořila výstupová mapa se všemi náležitostmi.

Výstupy projektu
Výstupem této práce bylo 13 map ve formátu JPEG.

Přínos a další využití výsledků projektu
Výsledky budou poskytnuty Správě CHKO Broumovsko pro další využití, zejména pro správní
řízení související s využitím krajiny, zástavbou a dalšími zásahy do volné krajiny.
Spojení botanické a krajinářské práce s prací v GIS.
Efektivní a reprezentativní znázornění výsledků.
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Návrh kompozice mapových výstupů pro účely vizualizace dat Stavebního
a Technologického pasportu MU
Jan Kantor
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Geografická kartografie
a geoinformatika
e-mail: 358081@mail.muni.cz

Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá tvorbou návrhu mapových výstupů pro účely vizualizace dat
Stavebního a Technologického pasportu Masarykovy univerzity. Hlavním bodem práce je tvorba
návrhů mapových výstupů v prostředí aplikace ArcMap a automatizace samotného procesu
tvorby.

Abstract
This bachelor thesis focuses on developing map layouts for the purposes of technological
documentation of buildings of the Masaryk University. The main point of this work is the
creation of map layouts within the ArcMap application and automation of the process of creation
itself.

Klíčová slova
Stavební a Technologický pasport, Kompozice mapy, Automatizace, Python

Keywords
Technological Documentation of Buildings, Map composition, Automation, Python

Formulace cílů práce
Bakalářská práce se zabývá tvorbou vizualizace mapových výstupů z dat Stavebního
a Technologického pasportu Masarykovy univerzity, který má na starost ústav Facility
managementu SUKB MU. Mnoho organizací v rámci Masarykovy univerzity neustále vyžaduje po
oddělení Facility managementu různé mapové výstupy. Proto vznikl záměr, poskytnout těmto
organizacím webovou službu, která by umožnila vytvářet mapové výstupy z pasportů
samoobslužně. Tato práce by se měla stát jejím základem. Cílem je tedy vytvořit nástroj, ve
kterém by si uživatel mohl volit zobrazení různých objektů z dat pasportů v mapovém poli.
Těmito hlavními objekty může být areál, budova, podlaží nebo místnost.
Výsledkem bude stanovení mapové kompozice a návrh automatizace celého procesu tvorby
mapových výstupů. V rámci tohoto procesu by měl být prakticky vytvořen vyhledávací nástroj,
který by podle polohového kódu objekt našel, zobrazil a následně exportoval do PDF. Zároveň
by měl nástroj zvládnout stanovit úhel rotace objektu v mapovém poli tak, aby mohl být
zobrazen v co nejpodrobnějším měřítku.
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Vstupní data
Pro vypracování byla poskytnuta vektorová data oddělení Facility managementu MU
v geodatabázovém formátu MDB systému ArcGIS. Data jsou v souřadném systému S-JTSK.
Geodatabáze obsahuje prostorová data o všech budovách Masarykovy Univerzity. Jedná se
přesně o 274 budov, 627 podlaží a 20469 místností. Tato základní data ještě doplňují další data
Stavebního pasportu jako jsou výtahy, schodiště, půdorysy svislých konstrukcí, oken, dveří apod.
Popisná data objektů zahrnují pouze základní atributy potřebné pro vykonání bakalářské práce.
Mezi tyto atributy patří polohové kódy, názvy, zkratky a adresy jednotlivých budov a další
doplňující údaje jako je obvod tvaru polygonu budovy či jeho obsah.

Použitý software
ArcGIS 10.1

Postup zpracování a použité metody
Tvorba kompozice mapového výstupu
Dle tvarů a velikostí dostupných objektů byly vytvořeny dva typy mapových výstupů, které je
možné vidět na následujícím obrázku. Jednak pro objekty úzké či dlouhé a jednak pro objekty
čtvercového tvaru. Toto vymezení je vypočítáváno na základě klasifikace, která rozdělí zvolený
objekt do několika kategorií podle poměru jeho délky a šířky.

Obr. 1: Návrh kompozice mapového výstupu Stavebního pasportu
Automatizace procesu klasifikace (tvorba nástroje)
K tvorbě nástroje, který by zajistil vyhledávání, zobrazení a následný export do PDF byl zvolen
Python Toolbox, který využívá skriptování v jazyce Python. Výhodou této volby bylo usnadnění
práce se vstupními proměnnými, využívané prakticky přes celý skript, větvení skriptu využitím
podmínek, smyčky apod. Ve skriptu se využívá standardních nástrojů, které jsou k dispozici
v toolboxu. K jejich vyvolání je však zapotřebí znát skriptovou syntaxi, která se mírně liší od
syntaxe nástroje v Arc Toolboxu.

Výstupy projektu
Celý skript je obsažen v jediném souboru nazvaném Nástroj_BP s příponou .pyt. K jeho spuštění
je možné využít ArcCatalog. Na násleujícím obrázku je zobrazeno okno po spuštění vytvořeného
nástroje. V okně je možné zadat tři parametry:


Polohový kód (v textovém poli vpravo jsou zobrazeny nutné údaje k vyplnění).
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PDF Dpi, čili rozlišení výsledného PDF souboru.



Zaškrtávací políčko pro volbu typu popisu vrstev.

Obr. 2 Nastavování parametrů nástroje
Po zmáčknutí tlačítka OK začne vyhodnocování vstupních parametrů.

Přínos a další využití výsledků projektu
Projekt je přínosný pro oddělení Facility managementu SUKB MU, které může vytvořený nástroj
využít k vytvoření webové služby. Ta by měla poskytnout uživatelům samostané vytváření
mapových výstupů a usnadnit tak oddělení Facility managementu mnoho času a práce.
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Přílohy

Příloha 1: Výstup pro podlaží s polohovým kódem BVB03N02 pro formát stránky A3

Příloha 2: Výstup pro místnost s polohovým kódem BVB03N02017 pro formát stránky A3
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
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Vyhodnocení hlášení závad veřejného prostranství z dat městské policie
v Jihlavě
Kateřina Konečná
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut
geoinformatiky, Geoinformatika
e-mail: kaca.konecna@gmail.com

Abstrakt
Předložená práce se zabývá vyhodnocením nahlášených závad veřejného prostranství z dat
Městské policie v Jihlavě, a to za období od 1. 1. 2011 do 28. 10. 2012. V první řadě se zabývá
explorační analýzou celého souboru dat a jejím vyhodnocením. Následná kapitola je věnována
vyhodnocení prostorové distribuce dat s již upravenými daty, jako je přiřazení do kategorií či
odstranění chybných a testovacích dat. V třetí kapitole je vyhodnocena časová distribuce závad
s ohledem na různá období. V předposlední kapitole se práce zabývá vazbami na
environmentální faktory, zejména oblasti kolem škol, institucí nebo ulic. V neposlední řadě byly
k této práci zpracovány i webové stránky, kde je možné shlédnout výsledky analýz.

Abstract
This thesis is focused on evaluation of public places flaws within period from 1st January 2011 to
28th October 2012. Flaws archive was provided by Metropolitan police based in Jihlava. At first
place the thesis focuses on exploration analysis of the whole archive together with its evaluation.
Secondly, the next chapter explains evaluation of space data distribution with customized
archive. Archive is customized by allocating data to categories or by removing data (incorrect or
test). The third chapter evaluates time distribution of flaws regarding different periods of time.
The fourth chapter concentrates on the environmental factor relationship especially in areas
around schools, institutions, and streets. Finally, the results of analysis are available on the
webpages which were created by the author of the thesis.

Klíčová slova
hlášení přestupků, městská policie, Jihlava, explorační analýza dat, prostorová analýza, časová
distribuce dat

Keywords
reporting of misdemeanors, metropolitan police, Jihlava, exploration analysis, space analysis,
time data distribution

Formulace cílů práce
Cílem práce je podrobná analýza a následné vyhodnocení dat z hlášení závad ve městě Jihlava,
které se následně využijí k jejich předcházení nebo minimalizaci.
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Vstupní data
Databáze dat – Městská policie Jihlava
Podkladové mapy – Magistrát města Jihlavy

Použitý software
ArcGIS 10.1, Microsoft Office 2010

Postup zpracování a použité metody
K dosažení cíle práce by měly vést tyto kroky:
1. Explorační analýza dat


kontrola dat a případné promazání chybných či nevhodných dat



rozdělení dat do kategorií



porovnání dat původních s daty opravenými



popis naplněnosti, chybovosti, určení umístění závady, počtu závad v jednotlivých
kategoriích před a po agregaci

2. Vyhodnocení prostorové distribuce dat


metoda nejbližších vzdáleností



kartogram



kartodiagram



jádrové vyhlazení

3. Vyhodnocení časové distribuce dat


časová distribuce vzniku závad byla zkoumána v návaznosti na roky, roční období,
měsíce, týdny a dny v týdnu

4. Vazby na environmentální faktory


za pomocí bufferu byly vytvořeny oblasti kolem zájmových objektů (sběrné dvory, školy,
restaurace a jiná stravovací zařízení, kluby a kina, instituty, ulice), aby mohlo být
zjištěno množství závad v dané oblasti a tak zjistit jejich vliv na závady v okolí

5. Vytvoření webových stránek práce


na závěr byly pomocí jazyka html a kaskádových stylů vytvořeny webové stránky práce

Výstupy projektu
Finálním výsledkem bylo zjištění požadovaných informací o rozmístění jednotlivých typů
a kategorií závad ve městě Jihlava. Tyto informace byly zpracovány ve formě map, tabulek
a grafů. Následně byly také vytvořeny veřejně přístupné webové stránky se stručným popisem
postupů a výsledů práce (http://homel.vsb.cz/~kon0064/bakalarska_prace/).
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Přínos a další využití výsledků projektu
Nejen městská policie Jihlava, ale také Magistrát města Jihlavy mohou získané informace
využívat v prospěch města, a to tak, že bude minimalizováno množství vzniklých závad na území
města Jihlavy.

Přílohy

Počet jednotlivých druhů závad po rozdělení
Druhy závad
zeleň (6 poddruhů)
poškozeno (13 poddruhů)
ostatní (12 poddruhů)
odpad (8 poddruhů)
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1000

2000

3000

4000

Počet závad

Příloha 1: Počet jednotlivých druhů závad po rozdělení do kategorií

Počet závad

Množství závad vzhledem k týdnům v roce 2011 a 2012
140
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Rozdíl závad mezi týdny

17

21
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29

Týdny v roce
Závady v roce 2011

33

37

41

45

Závady v roce 2012

Příloha 2: Množství závad vzhledem k týdnům v roce 2011 a 2012
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Příloha 3: Hustota hlášených závad na km2 v části obce Jihlava a okolí za období 19. 1. 2011 –
23. 10. 2012
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Příloha 4: Výskyt závad kolem MŠ a ZŠ v oblasti Jihlava za období od 19. 1. 2011 – 23. 10. 2012
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Vyhodnocení věrnosti GIS analýzy viditelnosti větrného parku Horní Paseky
Petr Štěpánek
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra geoinformatiky a územního
plánování, Krajinářství
e-mail: sttepanek.petr@gmail.com

Abstrakt
Hlavním cílem této práce bylo ověření věrohodnosti analýzy viditelnosti větrných elektráren
(VTE) zpracované pomocí geografických informačních systémů (GIS), konkrétně ArcMap 10.1 od
firmy Esri. Analýza byla provedena na větrném parku Horní paseky, v Ašském výběžku. Po
vytvoření modelů viditelnosti byly vygenerovány náhodné body. Na těchto kontrolních bodech
byla ověřena shoda modelu se skutečností. Výsledky průzkumu byly statisticky vyhodnoceny.
V rešeršní části jsou popsány možnosti tvorby a dalšího využití digitálních modelů terénu
(DTM), okrajově pak problematika větrných elektráren (VTE) a způsobů hodnocení jejich vlivů.
Po zpracování analýzy, ověření jejích výsledků v terénu a statistickém zpracování vyšel interval
spolehlivosti pro tuto analýzu v rozmezí: od 90,09 % do 97,9 %.
Přínos práce je vyhodnocení věrohodnosti analýzy viditelnosti z volně dostupných dat v GIS. Na
základě této případové studie není možné rozhodnout o pravdivosti všech analýz, tuto
problematiku je třeba dále zkoumat a platnost závěrů ověřit pomocí studií na dalších lokalitách.

Abstract
The main aim of this work was to verify the accuracy of visibility analysis of wind power plants
(VTE). This analysis was worked out by means of geographic information systems (GIS),
specifically ArcMap 10.1 from Esri. The analysis was carried out in the windy park Horní Paseky
in the region of Aš. After creating models of visibility, random points were generated. On these
checkpoints there was verified the agreement of the model with the reality. The results of the
research were statistically interpreted. In the theoretical part of the work there are described
possibilities of creation and further utilization of DTM, and there is also some marginal
information about problems of VTE and different ways how to interpret their effects.
After processing of the analysis, verification of the results in the field and statistical
interpretation, we got the reliability interval for this analysis from 90.09 % to 97.9%. This
interval represents the reliability of the analysis.
The contribution of this work is evaluation of accuracy of visibility analysis based on publicly
available data using GIS. On the basis of this case study it is impossible to decide about the
reliability of all analyses. It is necessary to study this problem further and to verify the validity of
the conclusion through the studies in other localities.
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Klíčová slova
VTE, digitální model terénu, GIS, DTM

Keywords
VTE, digital terrain modeling, GIS, DTM

Formulace cílů práce
Hlavním cílem této práce bylo vyhodnocení věrnosti GIS analýzy viditelnosti větrného parku
Horní Paseky (5 VTE) a to na základě běžně dostupných dat o výškopisu a krajinném pokryvu, ve
srovnání s reálnou viditelností.
Dílčí cíle práce:


Vypracování rešerše zahrnující problematiku tvorby a využití DTM, okrajově pak
problematiku výstavby VTE a hodnocení jejich vlivu na krajinu



Vytvoření DTM a analýzy viditelnosti



Ověření viditelnosti terénním průzkumem



Porovnání výsledků analýzy vytvořené v ArcMap s výsledky terénního průzkumu
a statistické vyhodnocení výsledků

Vstupní data
DMU25, volně přístupná data Výzkumného ústavu vodohospodářského DIBAVOD, data
vytvořená autorem

Použitý software
Použit byl software ArcMap 10.1 a jeho doplňky od firmy Esri, a to jeho studentská verze
poskytovaná ČZU.

Postup zpracování a použité metody
Digitální model terénu (DTM) byl vytvořen pomocí funkce Topo to raster z extenze funkcí
3D analyst. Jako vstupní vrstvy sloužily vrstvy vrstevnic (DMU25), vodních toků (DIBAVOD),
vodních ploch (DIBAVOD) a velikost buňky model byla zvolena 5 m. Pro výpočet viditelnosti VTE
bylo nezbytné tento model dále rozšířit o lesní porosty, které tvoří významné optické clony.
Samotný výpočet viditelnosti byl prováděn pomocí funkce Viewshed. Byla vytvořena rastrová
vrstva, znázorňující území (místa), odkud je možné vidět jednu, dvě, tři, čtyři nebo pět
elektráren, anebo žádnou. Avšak pro vyhodnocení bylo nutné provést úpravy, jelikož VTE nejsou
vidět z lesních porostů, s čímž Viewshed nepočítá. Bylo tedy nutné převést rastr na polygonovou
vrstvu pro zpracování pomocí Analist tools. Pomocí funkce Erase byly odečteny vrstva lesů
a vrstva zástavby.
Analýzy viditelnosti jsou obvykle prováděny v okruzích 5, 10, a 15 km od VTE, to bylo bráno
v potaz (model byl upraven pomocí funkce buffer) jak při tvorbě DTM, tak při generaci
náhodných kontrolních bodů. Kontrolní body byly vytvořeny pomocí funkce Random poitns. Bylo
vytvořeno 100 náhodných kontrolních bodů, rozmístěných náhodně po celé ploše, na které se
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vyskytovaly hodnoty pro viditelnost VTE, tedy ne v lesních porostech a ne na zastavěných
plochách. Totožným postupem byly vytvořeny dva modely viditelnosti (jeden pro osu rotoru
VTE a jeden pro viditelnost celého rotoru).
Kontrola všech 100 bodů byla provedena ve dnech 23. 3. a 24. 3. 2013. Vzhledem ke zhoršené
viditelnosti dne 23. 3. byly kontrolovány pouze body v prvním okruhu (5km). Dne 24. 3. se
počasí zlepšilo, a bylo tak možné za výborné viditelnosti zkontrolovat i zbylé body. Teploty se
během obou dnů pohybovaly v intervalu -5° C až -8° C, obloha byla zatažená, 24. 3. až polojasná,
vítr dosahoval rychlosti 4-8 m/s. Plánování trasy bylo prováděno operativně v terénu. Navigace
na jednotlivé body byla prováděna pomocí GPS (Garmin oregon 450).

Výstupy projektu
Výsledky terénního průzkumu prokázaly, že pro oba vytvořené modely v softwaru ArcMap
z běžně dostupných dat nastala na kontrolních bodech shoda modelu s pozorovanou skutečností
v 94 případech ze 100.
Výsledky statistického vyhodnocení:
n……….. celkový počet bodů (100)
X………. počet bodů, kde nastala shoda s modelem (94)
α………. hladina spolehlivosti (0,05)
Výsledný interval: (90,0933 %; 97,9067 %)
Výsledek sděluje, že ze 100 terénních ověření na náhodných bodech by 95 konstatovalo, že
věrohodnost viditelnosti je mezi 90,09 % a 97,9 %.
Po provedení statistického výpočtu je také zřejmé, že pravděpodobnost shody modelu se
skutečností překračuje (se spolehlivostí 95%) hodnotu 0,9.
Přesto, že pro oba modely vyšlo shodné množství chyb (6), tyto chyby se vyskytly ve stejném
bodě (kontrolní bod č. 92) pouze jednou. Je nutné upozornit, že z celkového počtu 12 chybových
bodů (součet pro obě analýzy) nastala na 11 bodech chyba taková, že bylo vidět méně
elektráren, než předpovídal model. Pouze jednou (kontrolní bod č. 97) nastala situace, kdy
model předpovídal, že nebude vidět žádný rotor, ale vidět byl jeden. Všechny chybové body
vykazují stejné (podobné) důvody neshody modelu se skutečností. A to především optické clony
vytvořené v datech nezaznamenanými lesními porosty, případně městskou zelení. U kontrolního
bodu č. 97 nastala chyba z důvodu vytěžení porostu, který měl viditelnosti zabránit, ale
v dostupných datech byl stále zanesen.

Přínos a další využití výsledků projektu
Dle výsledků mé práce, kdy pravděpodobnost shody modelu se skutečností překračuje (se
spolehlivostí 95 %) hodnotu 0,9, mohu tvrdit, že analýza viditelnost pro větrný park Horní
Paseky, je dostatečně přesná. A i přes nepřesnost vstupních dat má analýza velmi dobrou
vypovídající hodnotu. Tato jednoduchá analýza je tedy schopná nahradit mnohem dražší
a pracnější způsoby analýzy viditelnosti nebo i časově náročné a poměrně drahé terénní
průzkumy. Tuto skutečnost však nelze zatím zobecnit, je nutné podobné postupy uplatnit na
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další lokality a analýzy a provést další ověření, která by dokázala dostatečnou věrohodnost
běžně dostupných dat.

Přílohy

Příloha 1: Umístění lokality

Příloha 2: Výsledky viditelnosti celého rotoru VTE
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Příloha 3: Výsledky viditelnosti osy rotoru VTE
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DIPLOMOVÉ PRÁCE
Webové mapové, datové a katalogizační služby v prostředí Geoportálu KGI
Jan Kubný
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky, Geoinformatika
e-mail: xkubnyh@gmail.com

Abstrakt
Cílem diplomové práce je navrhnout architekturu a následně vytvořit funkční Geoportál KGI.
Teorie práce je zaměřena na problematiku geoportálů. V teoretické části je kromě vysvětlení
pojmu geoportál, nastíněn postupný vývoj v této oblasti, který předcházel rozšíření geoportálů.
Problematiku doplňuje popis jednotlivých komponent, funkcionality včetně ukázek geoportálů.
Rešerše se také zabývá problematikou prostorových webových služeb a technologiemi s nimi
spojenými. Nejčastější prostorové webové služby jsou popsány dle standardů OGC, včetně
základních operací s ukázkami. Hlavním výsledkem práce je zprovoznění funkčního Geoportálu
KGI na katedrálním serveru. Postup instalace a jednotlivé úpravy, včetně zdrojových kódů, jsou
podrobně popsány v textu v praktické části diplomové práce.

Abstract
The aim of this thesis is to design architecture and then create functional Geoportal of
Department of Geoinformatics. Theory of work is focused on Geoportals. The theoretical part is
in addition to the notion of Geoportal, outlines progressive evolution in this area, which
preceded the expansion of Geoportals. The issue complements the description of the individual
components, functionality including previews Geoportals. Background research also addresses
the issue of spatial web services and technologies associated with them. The most common
spatial web services are described according to OGC standards, including the basic operations
with examples. The main result of this work is commissioning the operational Geoportal KGI on
the department server. The installation procedure and individual edits, including source code,
are described in detail in the practical part of the thesis.

Klíčová slova
geoportál, katalogové služby, OGC, standardy, NSDI

Keywords
geoportal, catalog services, OGC, standards, NSDI
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Formulace cílů práce
Cílem diplomové práce je navrhnout architekturu a následně vytvořit funkční Geoportál KGI. Do
návrhu služeb se promítnou potřeby KGI a rovněž budou integrovány stávající webové služby,
pro které bude vytvořeno jednotné integrující prostředí.

Vstupní data
Vstupními daty byly již vytvořené webové služby na katedrálním serveru. Testovány byly různé
typy služeb, nejčastěji se však jednalo o služby WMS a WFS. Webové služby byly publikovány
prostřednictvím ArcGIS for Server. Na závěr byly také testovány i webové služby publikované
prostřednictvím GeoServeru.

Použitý software
VirtualBox, ArcGIS for Desktop 10, ArcGIS for Server 10, GeoServer 2.2.4, Esri Geoportal Server
1.2.2, Apache Tomcat, PostgreSQL, Java Development Kit

Postup zpracování a použité metody
Na začátku bylo nutné se seznámit se současnou problematikou geoportálů. Definovat geoportál,
jeho funkce a jaké je jeho využití z hlediska budování (národní) prostorové datové
infrastruktury. Dále bylo nutné se seznámit s možnostmi a funkcionalitou webových služeb,
jejich standardů a užití v praxi.
Na základně teoretických znalostí bylo nutné přistoupit k navržení architektury geoportálu.
Vhodným řešením, které by splňovalo jak teoretické předpoklady, tak praktické naplnění cílů
práce, se stal Esri Geoportal Server. Díky jeho otevřenosti bylo umožněno přizpůsobit jej zadání
práce a následně plně funkční Geoportál KGI realizovat na katedrálním serveru.
Aplikace Geoportál KGI byla, před samotnou instalací na katedrálním serveru, zpracovávaná ve
virtualizovaném systému, který obsahoval veškeré potřebné komponenty k sestavení funkčního
geoportálu.
Zpracování diplomové práce je rozděleno do několika částí. Úvodní částí je teorie, která popisuje
základní vývoj prostorových datových infrastruktur, geoportálů a s nimi spojené webové služby.
Všechny další části jsou již ryze praktické. Sestavení Esri Geoportal Serveru a instalace
jednotlivých komponent. Seznámení se s nainstalovaným Esri Geoportal Serverem a popis
jednotlivých částí a komponent, které tvoří základní kameny Esri Geoportal Serveru. Následně se
práce zabývá veškerými změnami provedenými oproti výchozí verzi Esri Geoportal Serveru a na
závěr je podrobně popsána administrace Geoportálu KGI a postup vytvoření a publikování
metadat do katalogu geoportálu.

Výstupy projektu
Výsledky práce lze rozdělit na dvě části. Prvním krokem bylo vytvoření rešerše zabývající se
problematikou geoportálů. V této části je kromě vysvětlení pojmu geoportál, nastíněn také
postupný vývoj v této oblasti, který předcházel rozšíření geoportálů. Problematiku doplňuje
popis jednotlivých komponent a funkcionality včetně ukázek geoportálů. Rešerše se také zabývá
problematikou prostorových webových služeb a technologiemi s nimi spojenými. Nejčastější
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
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prostorové webové služby jsou popsány dle standardů OGC a včetně základních operací
s ukázkami.
Druhým krokem bylo zprovoznění funkčního Geoportálů KGI na katedrálním serveru. Aplikace
je přístupná z webových stránek: http://gislib.upol.cz:8080/geoportal. Aplikace je postavena na
Esri Geoportal Serveru, který byl zprovozněn a následně upraven do finální podoby. Postup
instalace včetně zdrojového kódu, kde proběhly změny, jsou obsaženy v textu diplomové práce.
Stručně je také popsána funkcionalita správy a publikování metadat v katalogu geoportálu.

Přínos a další využití výsledků projektu
Hlavním přínosem práce je realizace funkčního Geoportálu KGI, díky kterému jsou nyní
integrovány veškeré stávající webové služby katedry. Zprovozněním vzniklo jednotné integrující
prostředí pro přístup k webovým službám katedry, které může sloužit k prezentaci katedrálních
projektů nebo například k potřebám výuky. Další výhodou oproti předchozímu stavu je možnost
vyhledávání konkrétních webových služeb prostřednictvím katalogu geoportálu, který navíc
poskytuje i veškeré metadatové informace k jednotlivým službám. Uživatel geoportálu může
také využít integrované prohlížečky k zobrazení mapových služeb.
Diplomová práce a vytvořený Geoportál KGI může sloužit jako inspirace a návod zároveň
k sestavení vlastního geoportálu. Díky otevřenosti Esri Geoportal Serveru je možné přizpůsobit
geoportál vlastním potřebám a rozvíjet jej například o další funkcionalitu.

Přílohy

Příloha 1: Základní rozhraní Geoportálu KGI
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Příloha 2: Správa webových služeb v Geoportálu KGI

Příloha 3: Publikace a vytváření metadat v Geoportálu KGI
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Analýza využitelnosti solární energie v městské zástavbě
Iva Bambulová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra mapování a kartografie, Geodézie
a kartografie
e-mail: iva.bambulova@seznam.cz

Abstrakt
Diplomová práce „Analýza využitelnosti solární energie v městské zástavbě“ se zabývá
modelováním slunečního záření prostřednictvím geografických informačních systémů
a následnou analýzou vzniklých modelů. Cílem je vytvořit systém, který by na základě informací
získaných z modelů solární radiace a podrobného modelu povrchu sloužil uživatelům jako
pomůcka při určování energetického potenciálu jejich nemovitostí, pro účely instalace střešních
solárních systémů. Analýza je provedena pro území části Prahy 6, na podkladě podrobného 3D
digitálního modelu terénu, zástavby a zeleně a dat z meteorologických stanic. Celá práce je
zpracována v programu ArcGIS a prezentace výsledků je provedena v prostředí ArcGIS Online.

Abstract
The thesis „Analysis of solar energy potential in urban areas“ deals with GIS-based modelling of
solar radiation and subsequent analysis of the created models. The aim is to develop a system
which would, based on information gained from the solar radiation models and detailed surface
model, serve to users as a device to assess the energetic potential of their buildings for the
purpose of solar roof system installation. The analysis is performed for specified parts of Prague
6 district with inputs of 3D digital model of terrain, buildings and green vegetation. The whole
project is processed using ArcGIS software and final results are presented via ArcGIS Online
environment.

Klíčová slova
difuzní, přímé a globální sluneční záření, obzorníkové souřadnice, zastínění, zemská atmosféra,
3D model povrchu, TIN, rastr

Keywords
diffuse, beam and global solar radiation, horizontal coordinates, shading, Earth’s atmosphere, 3D
surface model, TIN, raster

Formulace cílů práce
Obnovitelné zdroje energie se stávají čím dál více středem pozornosti. Může za to nejistá
budoucnost zásob fosilních paliv a zvyšující se znečištění ovzduší. Mnoho měst v dnešní době
zavádí různé programy, jimiž podporují své obyvatele ve využívání obnovitelných zdrojů energie
v bytech a domech. Většina forem obnovitelných zdrojů je však nákladná a vyžaduje velké
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prostory. Výjimkou jsou pouze solární systémy, které lze instalovat i v malých měřítkách,
v podobě střešních systémů.
Cílem této diplomové práce je navrhnout systém, který by občanům pomohl stanovit solární
potenciál jejich nemovitosti a zároveň městům sloužil jako pomůcka při prosazování čisté
energetické politiky.

Vstupní data
Digitální model zástavby a zeleně hl. m. Prahy
Hlavním podkladem pro takovýto projekt je podrobný 3D model povrchu města, včetně budov
a nejlépe i včetně zeleně. Byla nalezena možnost bezplatného poskytnutí kvalitního 3D modelu
zástavby a zeleně hl. m. Prahy.
Celý model se skládá ze 4 dílčích souborů - polygonové shapefile obsahující budovy, terén, zeleň
a mosty. Budovy jsou atributově rozčleněny podle typu ploch do osmi skupin - svislé obvodové
plochy, vodorovné střešní plochy, šikmé střešní plochy, dílčí plochy kruhových střešních ploch,
vikýře a střešní nástavby, komíny, význačné věže na střeše, výtahy a větrání a klimatizace. Jako
třídící atribut slouží atribut „Color“. Každá budova v modelu obsahuje kromě střechy úplný
počet stěn. Jsou zpracovány nadstavby a vikýře širší než 2 m, komíny vyšší než 2 m a na zdech
výstupky větší než 0,7 m.
Meteorologická data
Data z meteorologické stanice ČHMÚ Karlov - Jedná se o hodnoty solární radiace pro ročníky
2006 - 2010 měřené s hodinovým intervalem. Kromě globální radiace jsou v datové sadě
uvedeny i hodnoty difuzního a přímého záření zvlášť a také extraterestrického záření, což jsou
údaje, které lze jinak získat velmi obtížně.
Data z poloprofesiální meteorologické stanice Strahov, blok 4
Pro účely této práce byla použita data intenzity slunečního záření v roce 2012. Z pětiminutových
dat byla vypočtena denní data množství slunečního záření a z denních dat měsíční úhrny.

Použitý software
ArcGIS 10.1, ArcGIS 9.3, ArcGIS Online
Pro komplexnost a možnost automatizace výpočtů byla snaha navrhnout postup proveditelný
jedním programem. Před zahájením práce byl tedy proveden průzkum, které systémy by toto
řešení umožňovaly. Pro autorku bylo nejschůdnější cestou použít ArcGIS, vzhledem ke
zkušenostem s tímto programem. Tato volba přinesla výhody i při návrhu prezentace
vypočtených dat. Výsledky bylo možné jednoduše a efektně prezentovat na internetu v prostředí
ArcGIS Online. Většina práce byla provedena ve verzi ArcGIS 10.1, pouze pro časově velmi
náročnou tvorbu modelů solární radiace musely být použity 4 další počítače, na nichž byla
nainstalována verze 9.3, což přineslo nečekané problémy.
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Postup zpracování a použité metody
Hlavním cílem práce bylo navrhnout ideální postup pro analýzu využitelnosti sluneční energie
v zastavěném území, jejíž výsledky by sloužily obyvatelům jako ucelený zdroj informací,
potřebných pro navrhování střešních solárních systémů.
Pro splnění tohoto cíle byla nejprve získána potřebná data, ve formě detailního 3D modelu
terénu, zástavby a zeleně, pokrývajícího část Prahy 6, ve formátu Esri Shapefile. Model byl
poskytnut Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, jeho tvůrcem je firma GEODIS. Pro většinu měst nejsou
data v podobě takto kvalitního 3D modelu dostupná. To ovšem neznamená, že pro ně není tato
analýza proveditelná. Řešením může být například využití dat z leteckého laserového skenování
(LIDAR).
Zásadním podkladem pro mapování solárního potenciálu jsou plošná data, zaznamenávající
vývoj sluneční energie během roku a to se zohledněním zastínění okolními objekty (včetně
stromů), atmosférických vlivů, zeměpisné polohy a sklonu a orientace povrchu. Nejrozsáhlejší
etapou práce byla právě tvorba plošného modelu dopadajícího slunečního záření v průběhu
roku s měsíčním intervalem, provedená nástrojem Solar Radiation v programu ArcGIS, rozšíření
Spatial Analyst. Samotnému modelování předcházelo podrobné studium všech dostupných GIS
nástrojů pro modelování solární radiace a příprava vstupních souborů a parametrů.
3D model terénu, zástavby a zeleně musel být převeden do formátu rastru, přičemž nesměla být
ztracena přesnost ani podrobnost zachyceného povrchu. Velkou neznámou byla konfigurace
atmosférických koeficientů – propustnost atmosféry a podíl difuzního a globálního záření v dané
lokalitě. Ačkoli jde o parametry, které mají zásadní vliv na výsledné hodnoty sluneční energie,
dokumentace nástroje je v tomto směru nedostatečná. Sestavení ideální kombinace
atmosférických parametrů byla nakonec provedena formou jakési kalibrace, pomocí
meteorologických dat ze dvou meteostanic na zpracovávaném území.
Výpočet modelu solární radiace je tak náročný na využití operační paměti počítače, že území
o rozměru 3,2 × 1,5 km s velikostí pixelu 0,2 × 0,2 m muselo být zpracováno po částech na více
počítačích. Na pěti počítačích trvala tvorba modelu pro celý rok přibližně 10 dní, pokud by se
prováděla najednou, trvala by teoreticky 46 dní 56 minut.
Vytvořený model byl ověřen z hlediska přesnosti a důvěryhodnosti vypočtených dat. Jako
referenční byla použita data ze dvou meteorologických stanic na zpracovávaném území. Pro obě
stanice se modelovaná data s měřenými shodují velmi dobře. Neliší se více, než je obvyklá
odchylka slunečního záření, porovnávají-li se měřená data z různých ročníků. Během porovnání
byla zjištěna jedna anomálie, a to, že starší verze programu (9.3) při zadání stejných vstupních
parametrů vykazuje jiné výsledky, než nová verze (10.1), ačkoli dokumentace nástroje se neliší.
Rozdíly však naštěstí nejsou nikterak zásadní.
Model slunečního záření sloužil jako hlavní podklad pro analýzu solárního potenciálu budov na
zpracovávaném území. Pro každý střešní polygon byly z pixelů modelu solární radiace, které
polygon pokrýval, automatizovaně vypočteny průměrné hodnoty množství slunečního záření
pro jednotlivé měsíce v roce a pro celý rok. Dále byl pro každý polygon určen sklon, orientace
a 3D plocha. Pro představu byla určena měsíční a roční výtěžnost potenciálního střešního
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systému, o ploše rovné ploše střešního polygonu a o účinnosti 14 %. Data z analýzy byla
následně prezentována formou interaktivní webové mapy v prostředí ArcGIS Online.
Interaktivní mapa na podkladu topografické mapy obsahuje výše popsané střešní polygony,
přičemž každý z nich nese ve své atributové tabulce analýzou zjištěné informace a hodnoty
(měsíční a roční množství slunečního záření, sklon, orientace, 3D plocha,…). Po označení
libovolného střešního polygonu se zobrazí okno, obsahující výše uvedené informace a grafy,
zobrazující průběh solární energie a potenciální energetické výtěžnosti systému během roku,
pro vybraný polygon.
Navržený postup zpracování byl v rámci možností automatizován prostřednictvím
geoprocessingových modelů, sestavených pomocí ArcGIS aplikace ModelBuilder.

Výstupy projektu
Výsledkem práce je zaprvé návrh postupu analýzy solárního potenciálu budov, zohledňujícího
topografii povrchu, zeměpisnou polohu budovy, atmosférické vlivy atd. Postup byl navržen pro
zpracování v programu ArcGIS a důvěryhodnost výsledků byla doložena testováním pomocí
referenčních dat z meteostanic.
Druhým výstupem je navržení přehledné a hravé formy prezentace výsledných dat analýzy,
v podobě interaktivní webové mapy, která nabízí obyvatelům měst možnost relativně intuitivní
a jednoduchou cestou zjistit přesné informace, potřebné k navrhování střešního solárního
systému. Systém může sloužit i městům, jako pomůcka při propagaci ekologických zdrojů
energie.

Přínos a další využití výsledků projektu
Téma práce bylo inspirováno projekty světových velkoměst, jako například „The Solar Boston
Map“, která používají podobné informační systémy k úspěšné propagaci ekologických zdrojů
energie mezi svými občany. Obdobný přínos by pro česká města a jejich obyvatele mohla mít
tato diplomová práce, pokud by se podařilo uvést ji do praxe.

Přílohy

Příloha 1: Ukázka části digitálního modelu zástavby a zeleně hl. m. Prahy
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Příloha 2: Schéma přípravy modelu terénu, zástavby a zeleně ve formátu rastru.

Příloha 3: Grafické porovnání modelovaných a měřených měsíčních hodnot globální solární energie
pro dvě kontrolní místa – Strahov a FSv ČVUT.

Příloha 4: Ukázka části modelu globální solární radiace pro měsíc únor. Z rastru je patrné, že při
modelování je uvažováno i zastínění stromy a topografie povrchu.
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Příloha 5: Ukázka výřezu výsledné interaktivní mapy solárního potenciálu budov Prahy 6. Střešní
polygony jsou klasifikovány do 9 tříd, podle ročního úhrnu slunečního záření a podle toho je jim
přiřazena barva od světle žluté (nejméně záření) po temně červenou (nejvíce záření). Každý
polygon ve své atributové tabulce nese informace zjištěné analýzou. Tyto informace se zobrazí po
kliknutí na zvolený polygon ve vyskakovacím okně (tzv. „pop-up window“).
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Příloha 6: Ukázka grafů, které se automaticky generují pro každý střešní polygon z údajů
obsažených v atributové tabulce polygonu. Grafy se zobrazují ve vyskakovacím okně v interaktivní
webové mapě.
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Modelování parametrů solární elektrárny v GIS
Josef Kučera
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav
biomedicínského inženýrství, Biomedicínské a ekologické inženýrství
e-mail: pepakucera@gmail.com

Abstrakt
Práce se zabývá modelováním parametrů solární elektrárny s využitím geografického
informačního systému ArcGIS a problematikou solární energie a jejím využitím ve
fotovoltaických elektrárnách. V úvodu práce je uvedena teorie potřebná pro pochopení funkce
fotovoltaických článků od úplného počátku až po samotnou konstrukci fotovoltaických panelů.
Byly rozebrány podmínky pro umístění fotovoltaických panelů v podmínkách České republiky.
Dále práce přibližuje samotný informační systém ArcGIS a jeho možnosti pro 3D modelování.
Část práce se zabývá návrhem postupu výběru nejvhodnějších lokalit pro instalování
fotovoltaických panelů. Hlavní částí práce je vizualizace vytvořeného 3D modelů zájmových
lokalit.

Abstract
The work deals with the modeling of the parameters of solar power plants and the issue of solar
energy with its use in the photovoltaic power plants. It uses the geographic information system
named ArcGIS. In the beginning of the work, there is the theory. This theory is necessary to
understanding the function of the photovoltaic cells, from the beginning to the photovoltaic
panels construction. There were analyzed the conditions of the location of the photovoltaic
panels in the Czech Republic. Furthermore, the work approaches the ArcGIS and its 3D modeling
possibilities. The part of the work deals with the proposal for the selection process of the most
suitable location to the photovoltaic panels installing. The main part of the work is the
visualization of the 3D models of the locations of interest.

Klíčová slova
Solární elektrárna, Geografický informační systém, fotovoltaické články, 3D modelování

Keywords
Solar Power, Geographic information system, photovoltaic cells, 3D modeling

Formulace cílů práce
Práce si klade za cíl vyhodnocení území České republiky z hlediska využitelnost sluneční
energie. Jedním z cílů byl návrh postupu výběru nejvhodnější lokality pro výstavbu solární
elektrárny v podmínkách České republiky s ohledem na minimální degradaci krajinného rázu.
Hlavním cílem práce bylo vytvoření reálného 3D modelu zvolených modelových lokalit před
a po výstavbě fotovoltaické elektrárny.
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Vstupní data
Vrstevnice 1: 10 000 (ČÚZK), Data z databáze ArcČR®500, Mapa intenzity slunečního záření,
mapa počtu bezoblačných dní a mapa doby trvání slunečního svitu (ČHMU)

Použitý software
ArcGIS 10.1 (ArcMap, ArcScene), SketchUp 8

Postup zpracování a použité metody
První část práce byla věnována teoretickému základu k problematice slunečního záření. Zde byly
popsány dva základní druhy využití sluneční energie, a to nepřímé a přímé. Větší část kapitoly
byla věnována přímému využití sluneční energie solárním fotovoltaickým systémem. Byl zde
popsán fotoelektrický jev, na jehož podstatě je založena přeměna sluneční energie na energii
elektrickou. Rozebrány byly druhy solárních panelů a typy jednotlivých instalací. Část kapitoly
byla věnována umístění FV na budovy. Nejdůležitější část kapitoly pak byla věnována
podmínkám pro umístění FV panelů na území ČR. Zde byly využity údaje ČHMÚ týkající se
slunečního záření na území ČR, a to průměrná intenzita slunečního záření, průměrná doba
slunečního svitu za rok a průměrné počty bezoblačných dní za rok. Dalším uvedeným údajem
byla data od společnosti GeoModel Solar o průměrné roční intenzitě slunečního záření na území
ČR. Získané údaje byly využity pro výběr území s nejvhodnějšími předpoklady k výstavbě FVE na
území ČR. Na základě těchto podkladů byla jako nejvhodnější území v ČR vyhodnocena oblast
JMK.
Další kapitola se věnovala geografickému informačnímu systému. Kapitola byla především
zaměřena na vybraný geografický informační systém ArcGIS od společnosti Esri, a to v licenci
ArcInfo. Součást kapitoly tvořila ukázka 3D modelování v ArcGIS. Modelování ve 3D
reprezentoval 3D digitální model terénu a vizualizace 3D domů a okolní krajiny. Modelování ve
3D bylo v diplomové práci rozšířeno o 3D modelování v programu SketchUP, ve kterém byly
vytvořeny reálné modely domů a FVE ve vybraných lokalitách.
Výběrem vhodných lokalit se zabývala třetí kapitola. Zde byl uveden návrh postupu pro výběr
nejvhodnějších lokalit v podmínkách JMK. Návrh postupu výběru nejvhodnější lokality byl
rozdělen do 4 kroků. V prvním kroku byla vytvořena mapa solárního potenciálu JMK (Příloha 1).
Mapa solárního potenciálu byla vytvořena průnikem údajů o průměrné intenzitě horizontálního
slunečního záření, ročním průměrném počtu bezoblačných dní a průměrném ročním úhrnu doby
trvání slunečního svitu. Ve druhém kroku byla vytvořena vrstva expozice terénu pro území JMK.
Jako podklad pro vytvoření vrstvy expozice byly využity vrstevnice z databáze ArcČR®500.
Hlavním výstupem tohoto kroku bylo vyčlenění lokalit s jižní, jihozápadní a jihovýchodní
expozicí. Třetí krok se zabýval vytvořením vrstvy sklonitosti. Opět byly pro vytvoření této vrstvy
využity vrstevnice z databáze ArcČR®500. Ve čtvrtém kroku byly pomocí automatického
modelu v ModelBuilderu vektorizovány plochy zastavěného území obcí a lesních pozemků
z rastrů exportovaných z vrstvy krajinného pokryvu CORINE. Vrstva je dostupná pomocí webové
služby WMS. Na závěr byl vytvořen celkový seznam ohodnocených obcí s analyzovanými
parametry (Příloha 2).
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Čtvrtá kapitola se zabývala výběrem vhodných lokalit pro vytvoření reálného 3D modelu. Výběr
si dával za cíl najít lokalitu FVE v těsné blízkosti obce. Samotnému výběru obcí předcházel
detailní průzkum realizovaných FVE elektráren vystavěných v nejbližším okolí obytné zástavby.
K výběru byly využívány ortofotomapy na webu www.mapy.cz a ortofotomapy na webu
Ministerstva zemědělství dále jen MZE, které slouží jako podkladová mapa k jejich webové
službě. Výhodou ortofotomap na webu MZE je jejich aktuálnost (2012). Naopak na webu
www.mapy.cz jsou k dispozici ortofotomapy k rokům 2003, 2006 a 2009. Srovnáním
ortofotomap byly získány ortofotomapy území s realizovanou FVE před a po výstavbě. Cílem
tohoto průzkumu bylo nalezení vhodných lokalit pro vytvoření 3D modelu obce před výstavbou
FVE a po výstavbě FVE. Z důvodu náročnosti vytvoření 3D modelu obce byl výběr směřován na
menší obce, které by bylo možné v rozumném časovém horizontu realizovat.
První vybranou lokalitou byla obec Tasov nad Veličkou s FVE o celkovém instalovaném výkonu
3,385 MW. Místo, kde byla vybudována FVE, leží v severovýchodní části obce s mírným sklonem
0,6 stupňů. Druhou vybranou lokalitou byla obec Ráječko. U obce Ráječko byla započata
realizace FVE, která měla po dokončení dosahovat celkového instalovaného výkonu 15 MW.
Stavba FVE však byla zastavena. Místo výstavby FVE u obou obcí se liší. Na rozdíl od FVE
v Tasově nad Veličkou měla být FVE v Ráječku vybudována na svažitém pozemku také v těsné
blízkosti obce. Po dokončení by byla FVE dominantou severní části obce.
Časově nejnáročnější činností celé práce bylo vytvoření reálných 3D modelů domů a FVE. Toto
modelování bylo provedeno v prostředí Sketchup 8. Při vytváření 3D modelů bylo využito
fotodokumentace z výjezdu na zájmové lokality, ortofotomap a dále bylo využito aplikace Google
StreetView. Pomocí aplikace StreetView byly získávány výškové informace o jednotlivých
budovách. V místech, kde nebyl k dispozici pohled na budovy z aplikace SreetView, byla výška
domů odhadnuta, popř. doplněna podle údajů získaných z terénního průzkumu dané lokality. Po
vytvoření 3D modelů v prostředí Sketchup byla vytvořená vrstva, která neodpovídala
výškovému umístění modelů v terénu. Proto bylo nutné tyto modely výškově upravit podle 3D
DMT. K tomuto účelu byla využita vrstva 2D ploch domů a FVE. Těmto plochám bylo v aplikaci
ArcScene nastaveno přizpůsobení 3D DMT terénu. Poté byla tato vrstva importována ve
výměnném formátu COLLADA do prostředí Sketchup 8. Tímto krokem byla získána referenční
výšková vrstva, podle které byly jednotlivé 3D modely domů a FVE výškově upraveny tak, aby
jejich výška odpovídala výšce v prostředí ArcScene. Po výškové úpravě již následoval import 3D
modelu obce do prostředí ArcScene. V tomto prostředí byla nahrazena vrstva 2D modelu nově
vytvořeným 3D reálným modelem. V obou vybraných obcích byly vytipovány nejvhodnější
budovy pro instalaci FV panelů. Jako nejvhodnější budovy pro instalaci FV panelů byly voleny
rovné a sedlové střechy s jižní, jihovýchodní a jihozápadní expozicí. Při vytváření 3D modelů
domů obce nebyly uvažovány komíny či střešní okna. Tyto detaily by ve výsledku ještě snížily
plochu možných instalovaných panelů v celé obci.

Výstupy projektu
Vytvoření mapy solárního potenciálu (Příloha 1). Vyhodnocení 404 obcí z pohledu využitelnosti
sluneční energie (Příloha 2). Nejdůležitějšími výstupy projektu byly samotné vizualizace
vytvořených vybraných 3D modelů obcí před a po výstavbě FVE (Příloha 3 až 6). Při samotném
3D modelování bylo pro obec Tasov nad Veličkou vytvořeno 184 3D modelů domů a jeden 3D
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model FVE na ploše 33 332 m2. Pro Obec Ráječko bylo vymodelováno 189 3D modelů domů FVE
na celkové ploše 313 204 m2. V obci Tasov nad Veličkou byly instalovány FV panely na 159
objektech s celkovou plochou 3250 m2. V obci Ráječko byly instalovány FV panely na 101
objektech s celkovou plochou 12 655m2. Pro obě zájmové lokality byly spočítány potenciální
náklady na instalování FV panelů na střechách domů ve vybraných lokalitách. Pro obec Tasov
nad Veličkou byla instalace FV panelů vyčíslena na 15 762 500 Kč pro celkový instalovaný výkon
406,5 kWP. Pro obec Ráječko byla cena za instalování navržených FV panelů 61 376 750 Kč.
Celkový instalovaný výkon by činil 1 582 kWp. Uvedené ceny a výkony mají pouze orientační
charakter. Nejedná se o důkladné propočítání nákladů spojených s instalováním FV panelů.

Přínos a další využití výsledků projektu
Zhodnocení území České republiky z pohledu využití sluneční energie může posloužit
k informovanosti širší veřejnosti o této problematice. Následné vyhodnocení 404 obcí v JMK
z hlediska využitelnosti sluneční energie by mohlo být využito obyvateli těchto obcí, kteří by byli
informováni o možnostech využití sluneční energie právě v jejich obci.
Vytvořené 3D modely obcí s následným vyčleněním střech domů vhodných k instalování FVE by
našly uplatnění u občanů těchto zájmových lokalit. Tito občané by mohli být informováni
o využitelnosti plochy střechy domů k instalování FVE. Dalším přínosem bylo vytvoření
samotného 3D modelu obcí s instalovanými FVE na vhodných střechách domů. Tato vizualizace
slouží jako pohled do budoucna, jak by tyto obce vypadaly, pokud by byly FVE na těchto
střechách instalovány. V jednoduchém ekonomickém zhodnocení spatřuji největší přínos
v porovnání možného instalovaného výkonu na střechách domů a výstavby FVE ve volném
prostranství.
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Příloha 1: Mapa solárního potenciálu JMK
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Příloha 2: Ukázková tabulka analýze expozice terénu pro vybrané obce
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Příloha 3: Bližší pohled na obec Tasov nad Veličkou s instalovanými FV panely na střechách domů
a realizovanou FVE

Příloha 4: Detail 3D modelu obce Tasov nad Veličkou
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Příloha 5: Pohled na zájmovou lokalitu Ráječko s FVE a FV panely na střechách domů

Příloha 6: FVE v zájmové obci Ráječko
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Posouzení zranitelnosti krasového kolektoru v oblasti Moravského krasu
Marek Goldbach
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd, Geologie
e-mail: goldbach@sci.muni.cz

Abstrakt
Geografické informační systémy mohou být velmi účinným nástrojem pří ochraně zdrojů
podzemních vod. Moravský kras je plošně nejrozsáhlejším krasovým územím v České republice.
Přestože je Moravský kras vodohospodářsky využíván, nebyla nikdy plošně posouzena
zranitelnost jeho krasových kolektorů. Prezentace popisuje přípravu vstupních dat, výpočet
zranitelnosti, tvorbu toolboxu v ArcGIS a nový pohled na interpretaci výsledků a možné
vylepšení metody. V průběhu práce byla použita zatím asi nejpřesnější data v porovnání
s ostatními pracemi ve světě. Na základě těchto skutečností bylo přistoupeno k novému
hodnocení zranitelnosti. Očekávání, že metoda EPIK poskytne podklady pro možnou korekci
vodohospodářských pásem ochrany podzemních vod, nebyla naplněna. Na základě výsledné
mapy však lze účinně chránit krasový kolektor podzemních vod jako celek.

Abstract
GIS can be useful tool in water protection management. Moravian karst as the largest karst area
in the Czech Republic and potential water source area has never been assest by any GIS
multiparametre method to establish water vulnerability. Article describes preparation of input
parameters, vulnerability calculation script and new view on interpretation of EPIK method.
Most accurate data ever used bring new opportunities and require new interpretation which
resulted into new vulnerability grading. Expectations that EPIK method will improve water
sources protection zones were not meet, because assessment by EPIK method does not respect
water flow direction and map cannot be fully used for complete protection of karts area.

Klíčová slova
EPIK, ArcGIS, zranitelnost krasových vod, Moravský kras

Keywords
EPIK, ArcGIS, karst water vulnerability, Moravský kras

Formulace cílů práce
Oblast Moravského krasu je známa problémy spojenými s vytyčováním vodohospodářských
pásem ochrany podzemních vod. Přestože pásma byla již několikrát revidována, nikdy nebyla
zajištěna jejich optimální funkce. Pohyb podzemních vod v karbonátových oblastech s vysokým
stupněm zkrasovatění se vyznačuje řadou fenoménů, které konvenční metody vytyčování pásem
ochrany podzemních vod nebyly schopny reflektovat. Na základě těchto zkušeností bylo
přistoupeno
k experimentálnímu
posouzení
zranitelnosti
kolektoru
jako
celku
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multiparametrovou metodou EPIK. Výsledná mapa zranitelnosti krasového kolektoru pak měla
posloužit k optimalizaci ochrany vodních zdrojů a kolektoru jako celku.

Vstupní data
ČÚZK: ZABAGED, DEM
SCHKO Moravský kras: půdorysy známých jeskynních systémů, závrty, mapa využití krajiny,
vegetační mapa

Použitý software
ArcGIS, ArcPAD

Postup zpracování a použité metody
Principem metody EPIK je relativní kvantifikace 4 základních charakteristik krasových hornin
a nadložních pokryvných útvarů, které jsou významné pro posouzení zranitelnosti krasových
kolektorů z pohledu vstupu potenciálních kontaminantů do krasového prostředí. Každý
z parametrů má specifickou váhu v samotném výpočtu zranitelnosti.
E atribut popisuje fenomény epikrasu v oblasti. Bylo využito všech dostupných informací
o závrtech, škrapech a dalších epikrasových specifikách a následně byla oblast Moravského
krasu roztříděna do třech kategorií podle úrovně vyvinutí epikrasu na oblasti E1 – E3. Důležitým
byl také vliv vzdálenosti od závrtu či jiného epikrasového tvaru a sklon terénu, k čemuž byl
použit digitální model terénu. Třída E1 byla přiřazena oblastem s výskytem epikrasových
fenoménů, oblast E3 naopak bez nebo s minimem krasových fenoménů.
P atribut popisuje ochrannou vrstvu, v tomto případně se jedná o mapu mocnosti půdního
pokryvu. Vzhledem k tomu, že podobná mapa neexistuje a terénní mapování s použitím mělkých
vrtů nepřicházelo v tak rozsáhlé oblasti v úvahu, byla mocnost půdního pokryvu posouzena na
základě sklonu svahu. Předpoklad, že sklon svahu odpovídá mocnosti půdního pokryvu, byl
korelován s existujícími archivními vrty v oblasti Moravského krasu. Podle mocnosti půdního
pokryvu byly přiděleny hodnoty P1 (0-20cm) – P4 (nad 200cm).
I atribut popisuje infiltrační podmínky a je podobně jako předchozí parametr P rozdělen do tříd
I1 - I4. Pro stanovení tohoto parametru bylo použito mapy vegetačního pokryvu, propadání
podzemních vod a sklonu svahu dle metodiky použité ve Francké juře (Doerflinger – Zwahlen,
1995). Třída I1 reprezentuje oblasti s nejvyšší infiltrací podzemních vod, I4 poté oblasti
s nejnižší infiltrací.
K atribut definuje vývoj krasové sítě. Jako vstupní data byly použity zejména půdorysné mapy
jeskyní, informace o pozici a charakteru propadání nebo mapa tzv. krasových tvarů (soubor
strukturních měření z jeskyní). Dle hodnoty vývoje krasové sítě, případně vzdálenosti od těchto
míst, byly přiděleny hodnoty K1(v těsné blízkosti známých podzemních systémů) – K3 (oblasti,
kde nejsou známy jeskynní systémy).
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Obr. 1: Mapa krasových zón, půdorysů známých jeskynních systémů a epikrasových tvarů.
Vstupní data byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (ČÚZK) a Správou
chráněné krajinné oblasti (SCHKO) Moravský kras, případně upravena v terénu použitím GPS
a ArcPAD. ČÚZK poskytl kompletní vrstvy ZABAGED, včetně digitálního modelu terénu (DEM).
SCHKO Moravský kras poskytla GIS podklady, zejména geologickou mapu, půdorys jeskyní
a pozice závrtů. Dálkového průzkumu Země („Remote sensing“) bylo využito k vytvoření mapy
vegetačního pokryvu a mapy využití území („land usage“). Tímto byla zabezpečena výrazně
přesnější data, než jaká byla doposud využita v oblastech předchozího využití metody, kde bylo
převážně využito leteckého snímkování oblasti a následné interpretace leteckých snímků.
Jak již bylo nastíněno, každý z parametrů má přiřazenou specifickou váhu. Atribut E má váhu 3,
atribut P má váhu 1, atribut I potom váhu 3 a atribut K váhu 2. Váhy jednotlivých parametrů jsou
dány metodikou (Doerfliger et.at., 1999)
Následný výpočet zranitelnosti kolektoru (Fp) se provádí následujícím vzorcem, kde symboly E,
P, I a K jsou jednotlivé atributy vstupních dat hodnotící krasovou oblast v příslušné třídě, jak
bylo popsáno výše, α, β, γ, δ jsou váhy jednotlivých atributů:
Fp = α x E + β x P + γ x I + δ x K
Výsledná zranitelnost Fp může dosahovat hodnot od 9 (nejvyšší) do 31 (nejnižší).

Výstupy projektu
Vzhledem ke skutečnosti, že byla použita velmi přesná data, jejichž přesnost a detailnost je
nesrovnatelná s daty, která byla použita v minulosti na předchozích projektech, vzniká velmi
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podrobná mapa. Dříve používaná interpretace výsledné zranitelnosti Fp na hodnotu
zranitelnosti S1-S4 (S1 nejvyšší) se jeví jako nedostatečná. Při použití původní škály nebyla
jasně patrná vysoká zranitelnosti kolektoru v místech s vysokou mírou infiltrace povrchových
vod (ponory, závrty). Proto bylo přistoupeno k úpravě a rozšíření interpretačních možností
zranitelnosti zejména v oblastech S1 (nejzranitelnější) jejich rozčleněním na S1a – S1d (viz
tabulka).
S1a – S1d (S1a: Fp = 9-11; S1b: Fp = 12-13; S1c: Fp 14-16; S1d: 17-19)
S2a – S2c (S2a: Fp = 20-21; S2b: FP = 22-23; S2c: FP = 24-25)
S3a – S3b (S3a: Fp = 26-27; S3b: Fp 28-29)
S4a (S4a: Fp = 30-31)
Jako místa s největším rizikem zranitelnosti byly identifikovány oblasti propadání, žlebů
a oblasti ve spádnici závrtů zřetelně ukazuje vhodnost nově navržené klasifikace na příkladu
severní části Moravského krasu, konkrétně zvýšené zranitelnosti v okolí závrtů na krasových
plošinách (Ostrovská plošina), případně lokálních extrémů infiltrace v Suchém a Pustém žlebu,
kde jsou jasně patrné oblasti nejzranitelnější. Těmi jsou oblasti jednotlivých známých propadání.
Poměrně nízké hodnoty zranitelnosti naopak vykazují oblasti v jižní části Moravského krasu,
dále krasové plošiny ve větší vzdálenosti od okrajů údolí a závrtů, případně ta místa Moravského
krasu, kde nejsou známy epikrasové tvary. Výsledky jsou totožné i ve zbývajících částech
Moravského krasu.

Obr. 2: Výsledná mapa zranitelnosti EPIK pro oblasti
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Přínos a další využití výsledků projektu
Metoda EPIK je schopna poměrně kvalitně posoudit zranitelnost krasového kolektoru jako celku,
nicméně byla zjištěna její nevhodnost pro posuzování a úpravu malých oblastí jako jsou
vodohospodářská pásma ochrany podzemních vod. Metoda není schopna posuzovat odběrová
místa, ale komplexní ochranu kolektoru jako celku.
I přes tyto nedostatky metody byl o mapu projeven zájem ze strany Vodárenské akciové
společnosti Brno, která by poznatky zjištěné diplomovou prací ráda zapracovala do generelu
ochrany podzemních vod v oblasti. Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras a Geologický
ústav dále využívá poznatků zjištěných v rámci výzkumu k řešení problémů spojených s korozí
speleotém v jeskynních systémech Moravského krasu.

Citace
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Doerfliger, N. - Jeanin, P. - Zwahlen, F. (1999): Water vulnerability assesment in karst
enviroments: a new method of definition areas using a milti-attribute approach and GIS tools
(EPIK method). – Springer verlag.

62

Sborník SGP 2013

ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Metody vyhodnocování vodní eroze pomocí geoinformačních systémů
Jiří Brychta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Katedra
informatiky a geoinformatiky, Revitalizace krajiny
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Abstrakt
Tato diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocování vodní eroze pomocí GIS. Teoretická část je
zaměřena na celkový pohled na problematiku vyhodnocování potencionálních rizik vodní eroze,
podstatu a princip nejznámějších používaných empirických metod. Jedná se především
o Univerzální rovnici ztráty půdy USLE a od ní odvozené metody. V praktické části jsou popsány
vstupní data pro erozní analýzy, možnosti jejich získání a použití v prostředí GIS. Pomocí
softwaru Model Builder byl vytvořen ArcToolbox Vodní eroze s modely jednotlivých metod
a nástroji pro usnadnění vyhodnocování erozních analýz a tím zpřístupnění pro méně
zainteresovanou veřejnost. Aplikací těchto metod pomocí nástrojů GIS byly vytvořeny mapové
výstupy erozní ohroženosti a mapové podklady pro návrh organizačních a agrotechnických
protierozních opatření. Modelovým územím jsou obce Bžany, Žalany a Kostomlaty pod
Milešovkou. V práci jsou použity a analyzovány možnosti úprav a alternativ jednotlivých metod.
Důležitou součástí práce je vytvoření univerzálního modelu pro návrh organizačních
a agrotechnických protierozních opatření pro ekooptimalizaci území, který může být využitelný
pro GIS katastrů, obcí a regionů v ČR. Dále jsou v práci nastíněny další cíle, možnosti a směr
dalšího výzkumu.

Abstract
This diploma thesis builds on the author's bachelor thesis on Problems of erosion and its
evaluation using geoinformation systems 2011. This work does not extensively deal with types,
theories of creation and individual processes during water erosion, but focuses primarily on the
evaluation of water erosion using GIS. The theoretical part is focused on the overall view of the
evaluation of the potential risks of water erosion, and the essence of the principle of the most
used empirical methods. These are mainly the Universal Soil Loss Equation USLE and methods
derived from it. The practical part describes the input data for the analysis of erosion and the
possibility of their use in GIS. Using the Model Builder software was created Arc Toolbox Water
Erosion containg models of different methods and tools to facilitate the evaluation of erosion
analysis and disclosure for a less interested public. By applying these methods using GIS tools
were created map outputs of potencial watere rosion risk and map outputs for the design of
organizational and agrotechnical erosion control. Model area are municipalities Bžany, Žalany
and Kostomlaty Milešovkou. In the work are used and analyzed the possibilities of adjustments
and alternatives of each methods. An important part of the work is the creation of universal
model for the design of organizational and agro-technical erosion control measures for
ekooptimization of the territory, which may be useful for GIS of the cadastres, municipalities and
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regions in the Czech republic. Furthermore, the work outlined other goals, possibilities and
directions for further research.

Klíčová slova
vodní eroze, modelování, Model Builder, GIS, USLE, Metoda dle Cp, USPED, organizační
a agrotechnická protierozní opatření

Keywords
water erosion, modeling, Model Builder, GIS, USLE, Method according to Cp, USPED,
organizational and agro-technical erosion control measures

Formulace cílů práce


Vytvořit Arc Toolbox Vodní eroze s modely jednotlivých metod a nástrojů, pomocí
softwaru Model Builder, pro usnadnění vyhodnocování erozních analýz a tím
zpřístupnění pro méně zainteresovanou veřejnost.



Vytvořit univerzální model pro návrh organizačních a agrotechnických protierozních
opatření pro ekooptimalizaci území, který může být využitelný pro GIS katastrů, obcí
a regionů v ČR.



Vyhodnotit dostupnost a možnosti získání vstupních dat pro erozní analýzy.



Vytvořit mapové výstupy potenciálního rizika vodní eroze pro konkrétní oblast aplikací
různých metod v prostředí GIS.



Analyzovat možnosti úprav a alternativ jednotlivých metod.

Vstupní data
Vrstevnice (interval 5 m), Mapa BPEJ (vektorová polygovnová vrstva; 1 : 5000), Mapa Corine
Land Cover 2006, Orthofoto 2012

Použitý software
ArcGIS 10

Postup zpracování a použité metody
Pomocí software Model Builder byla vytvořena sada modelů pro hodnocení vodní eroze, které
umožní použití erozních analýz méně zainteresované veřejnosti a mohou být využívány pro
vyhodnocování erozních a hydrologických charakteristik např. na krajských, obecních
a pozemkových úřadech v rámci pozemkových úprav, bez potřeby profesionálního agroekologa
a GIS analytika. Vytvořené modely jednotlivých metod a faktorů, které byly seskupeny do
ArcToolboxu Vodní eroze:
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Všechna vstupní data byla ve vektorovém formátu. Pro úpravu vektorových dat byly použity
především nástroje Clip, Union, Buffer, Dissolve. Pro převod jednotlivých vrstev na rastry byl
použit nástroj Feature to Raster. Z vektorové vrstva BPEJ byly dle příslušného kódu odvozeny
vrstvy faktoru erodovatelnosti půdy, hloubka půdního profilu a faktor erozní účinnosti deště.
Pro odvození vrstvy faktoru ochranného vlivu vegetace byla použita vrstva Corine Land Cover
2006 a orthofoto 2012. Pro interpolaci výškových dat (vrstevnice 5 m) použijeme nástroj Topo
to Raster, kterým byl navržen pro tvorbu hydrologicky korektních DTM. Nástroje použité pro
úpravu vstupních dat a analýzy jsou uvedeny v Tab. 1.

Spatial Analyst

Extension

Toolbox
Extraction
Interpolation
Hydrology

Map Algebra
Reclass
Surface

3D Analyst

Analysis

Data Management
Conversion

Raster Interpolation
Raster Reclass
Raster Surface
Extract
Overlay
Proximity
Generalization
To Raster
From Raster

Tool
Extract by Mask
Extract by Atributes
Topo to Raster
Basin
Flow Accumulation
Flow Direction
Raster Calculator
Reclassify
Reclassify by Table
Slope
Hillshade
Topo to Raster
Reclassify
Slope
Clip
Union
Intersect
Buffer
Dissolve
Feature to Raster
Raster to Polygon

Tab. 1: Přehled použitých nástrojů (práce autora)
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Výstupy projektu
V tomto toolboxu Vodní eroze byly vytvořeny nástroje LS1 a LS2 pro tvorbu rastru
topografického faktroru dle metody (Mitasová & Mitas, 1999). V modelu LS1 je vstupním datem
DTM a v modelu LS2 jsou zdrojem výškových dat vrstevnice. Struktury obou modelů jsou
uvedeny v příloze č.1. Výstup modelů je znázorněn na Obr. 1.
Dalším nástrojem je model USLE. Jedná se o Univerzální rovnici ztráty půdy USLE, základní
metodu, ze které je většina empirických modelů odvozena. Pomocí software Model Builder byla
tahle metoda aplikována do prostředí Arc GIS. Struktura modelu je znázorněna v příloze č. 2. Pro
pochopení této struktury (je základem i dalších modelů použitých v práci), lze model rozdělit
na dva dílčí – model USLE a model úpravy vstupních dat. Model úpravy vstupních dat, jehož
výstupy jsou rastry vstupující do Raster Calculátoru – jedná se o rastry faktoru R, K, C, rastr
přípustné ztráty půdy Gp a raster LS faktoru vytvořený pomocí modelu LS1 nebo LS2. Při
výpočtu nebyla uvažována protierozní opatření, proto faktor P = 1. Výstup modelu je znázorněn
na Obr. 2
Dalším nástrojem je model Cp. Tato metoda vznikla modifikací Univerzální rovnice ztráty půdy
USLE. Způsob výpočtu je na podobném principu, ale liší se rovnicí v Raster Calculatoru
a způsobem interpretace výstupních dat. Výstupem modelu jsou hodnoty maximálního faktoru
ochranného vlivu vegetace CP, reklasifikovány do kategorií ohroženosti. Struktura modelu je
znázorněna v příloze č. 3. Výstup modelu je uveden na Obr. 3.

Obr. 1: Rastr LS faktoru (práce autora)
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Obr. 2: G nad přípustné Gp na podkladu DTM a Hilshade (práce autora)

Obr. 3: Maximální přípustné hodnoty faktoru CP (práce autora)
Dalším nástrojem je model USPED. Tento model umožňuje predikovat místa depozice sedimentů
zvlášť pro stružkovou a plošnou erozi. Je-li výsledná hodnota změny indexu transportní kapacity
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(ED) kladná, převažuje množství usazené půdy nad množstvím půdy odnesené dešťovou vodou.
Je-li hodnota záporná, jsou ztráty půdy větší než nános. Vstupem do modelu jsou DTM, rastr
K faktoru, C faktoru a R faktoru. Při výpočtu ED se rozlišuje plošná a rýžkovou eroze. Struktura
modelu je pro obě metody stejná, liší se pouze rovnicí výpočtu LS faktoru a konečnou rovnicí
ve struktuře. Struktura modelu pro rýžkovou erozi je znázorněna v příloze č. 4. Výstupy modelu
jsou uvedeny na Obr. 4 a 5.

Obr. 4: Změna indexu transportní kapacity – rýžková eroze (práce autora)
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Obr. 5: Změna indexu transportní kapacity – plošná eroze (práce autora)
Cílem práce bylo také vytvořit univerzální model pro návrh organizační a technických
protierozních opatření. Základem tohoto modelu je Univerzální rovnice ztráty půdy, Metoda dle
maximální hodnoty ochranného vlivu vegetace a klasifikace doporučení organizačních
a agrotechnických opatření dle sklonitosti. Vstupní a výstupní data modelu jsou DTM, rastry
R faktoru, K faktoru, C faktoru, LS faktoru a jednotlivé reklasifikační tabulky, které může uživatel
případně upravit a zahrnout podrobnější kategorie nebo více prvků protierozní ochrany. Další
možností zpřesnění modelu je použití přesnějších vstupních rastrů C faktoru a R faktoru. Model
počítá hodnoty pro každou buňku rastru o velikosti 5 metrů pomocí rovnic v mapové algebře.
Výsledné hodnoty jsou dále reklasifikovány pomocí sestavených reklasifikačních tabulek.
Výstupem modelu je také vektorová polygonová vrstva, která slouží jako podklad pro analýzu
a výběr vhodných organizačních a agrotechnických opatření.
Model nejdříve vypočítá hodnoty průměrné roční ztráty půdy pomocí Univerzální rovnice ztráty
půdy. Dále odečtením hodnot maximálních přípustných ztrát půdy je vypočtena ztráta půdy
nad přípustné hodnoty, které jsou reklasifikovány tak, aby byly odstraněny záporné hodnoty
vzniklé při odečítání rastru. Tyto hodnoty vymezují erozně ohrožené plochy, které jsou v modelu
následně převedeny na polygon, který tvoří rozhraní pro další výpočty modelu. Dalším
výstupem je rastr, který obsahuje hodnoty, o kolik procent je třeba snížit erozní smyv
na přípustnou mez, resp. o jaký koeficienty C, P a L faktoru, nebo jejich kombinací, je třeba
erozní smyv upravit. Dále model vypočítá hodnoty maximálního faktoru ochranného vlivu
vegetace na erozně ohrožených plochách pro každou buňku rastru. Tyto hodnoty jsou následně
reklasifikovány do kategorií, které slouží jako doporučení pro vhodné kultury a osevní postupy.
Dalšími výstupy jsou rastry, které vznikly reklasifikací rastru sklonitosti, generovaného z DTM,
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do kategorií pro návrh organizačních a agrotechnických opatření dle sklonu svahu. Aby bylo
možné s výslednými daty pracovat při navrhování vhodných protierozních opatření, zejména
pro větší území, byl v modelu naprogramován také výstup ve vektorovém formátu, který
obsahuje informace výstupních rastrů. Pomocí atributových dotazů pak lze např. určit, které
plochy budou zalesněny, zatravněny, kde se budou pěstovat pícniny nebo, kde budou použity
agrotechnická opatření. Tabulka podkladové vrstvy pro návrh PEO a příklad dotazování je
uveden v Tab. 2 a Tab. 3. Tuto vektorovou polygonovou vrstvu model vytvoří pomocí Raster to
Polygon, Dissolve a Intersect. Příklad analýzy je uveden na Obr. 6.

Tab. 2: Atributová tabulka podkladové vrstvy pro návrh PEO vytvořená modelem OAPEO (práce
autora)

atributový dotaz

Field Calculator
(pro New Field: OPEO)

GRICODE = 10

TTP

GRICODE1 = 1

TTP

GRICODE3 = 5

TTP

GRICODE3 = 4 AND
GRICODE2 = 1
GRICODE2 = 2 AND
OPEO < > TTP
GRICODE2 = 3 AND
OPEO < > TTP
GRICODE2 = 3 AND
OPEO < > TTP
GRICODE = 6

TTP
víceleté pícniny
úzkořádkové plodiny
s využitím PEO (nebo
víceleté pícniny)
úzkořádkové plodiny
bez omezení,
širokořádkové pouze
s využitím PEO
Les

vysvětlení
ztráta půdy nad přípustné hodnoty je
90% - převést na TTP
hodnoty CP do 0,005 - převést na TTP
sklon svahu 20 - 20% - převést na
TTP
mělké půdy na svahu 15 - 20% převést na TTP
hodnoty CP 0,005 - 0,02 – pěstování
víceletých pícnin
CP 0,02 - 0,2
- pěstování pícnin nebo
úzkořádkových plodin s využitím PEO
CP 0,2 – 0,3 – pěstování
úzkořádkových plodin nebo
širokořádkové s PEO
Sklon svahu nad 30 % - zalesnění

Tab. 3: Příklad analýzy prostorového rozmístění kultur pomocí atributového dotazování do Tab. 2
(práce autora)
POZN: Výše uvedená analýza je začátkem komplexní analýzy ekooptimalizace území. Z této
analýzy je podstatné vymezení erozně nejohroženějších ploch, které budou zalesněny
a zatravněny, a silně ohrožených ploch, kde se doporučuje pěstování víceletých pícnin např.
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jetele nebo vojtěšky. Vrstvy vyznačené na mapě i v tabulce žlutě a modře je třeba dále
analyzovat s v kombinaci s agrotechnickými opatřeními (GRICODE4) dle požadavků pěstované
plodiny a jejího C faktoru.

Obr. 6: Příklad návrhu OPEO (práce autora)
Tento model tedy slouží k návrhu a úpravě optimálního C a P faktoru nebo jejich kombinaci, aby
bylo dosaženo smyvu půdy na přípustnou mez. Aby byl snížen erozní smyv, je možné upravovat
také hodnoty L faktoru, které souvisí s maximální přípustnou délkou svahu, úpravou velikosti
a tvaru pozemku, umístěním protierozních průlehů a odvozením hydrologických charakteristik
povodí pro jejich dimenzování. Pro zahrnutí L faktoru je nutné model doplnit o další analýzy.
Umístění a dimenzování technických protierozních opatření jsou předmětem dalšího výzkumu
autora. Struktura modelu je velice složitá, a proto není v této zprávě uvedena.
Přesnost jednotlivých modelů závisí na přesnosti vstupních dat a reklasifikačních tabulek. Ke
zpřesnění výsledků modelů USLE a CP by přispělo vytvoření rastru srážkového faktoru
interpolací, za předpokladu dostupných metorologických dat, nebo podrobnější reklasifikační
tabulky. U modelu USLE by bylo možné zpřesnění rastru faktoru ochranného vlivu vegetace
použitím informací o konkrétních aktuálně pěstovaných plodinách na zemědělských pozemcích.
Záměnou hodnoty faktoru C pro pozemky orné půdy za hodnotu pro konkrétní plodinu, je
možno získat mapu erozní ohroženosti území pro aktuální typ plodiny. Takové databáze však
nejsou prozatím k dispozici. Možností je například rozvíjející se veřejný registr zemědělské půdy
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LPIS nebo terénní průzkum. Pokud jsou k dispozici také údaje o osevních postupech, lze určit
faktor C pro jednotlivá vegetační období plodiny a vynásobit příslušným faktorem erozní
účinnosti deště pro dané období. Tento způsob je nejpřesnější určení hodnot faktoru
ochranného vlivu vegetace C. Vytváření přesné vrstvy C fakoru je předmětem dalšího výzkumu
autora.
Přesnost modelu OAPEO závisí kromě vstupních rastrů R a C faktoru na podrobnosti
reklasifikačních tabulek a množství zahrnutých PEO. Všechny tabulky modelu jsou nastaveny
jako variabilní vstupní parametry modelu, a proto je lze měnit dle konkrétního území nebo dle
použitých PEO. Model OAPEO slouží k návrhu a úpravě optimálního C a P faktoru nebo jejich
kombinaci, aby bylo dosaženo smyvu půdy na přípustnou mez. Aby byl snížen erozní smyv, je
možné upravovat také hodnoty L faktoru, které souvisí s maximální přípustnou délkou svahu,
úpravou velikosti a tvaru pozemku, umístěním protierozních průlehů a odvozením
hydrologických charakteristik povodí pro jejich dimenzování. Pro zahrnutí L faktoru je nutné
model doplnit o další analýzy. Umístění a dimenzování technických protierozních opatření
jsou předmětem dalšího výzkumu autora

Přínos a další využití výsledků projektu
V práci byly shrnuty informace o způsobech a metodách vyhodnocování rizik vodní eroze
a odvozování hydrologických charakteristik. V praktické části byly popsány vstupní data pro
erozní analýzy, možnosti jejich získání a použití v prostředí GIS. Pomocí softwaru Model Builder
byl vytvořen Arc Toolbox Vodní eroze s modely jednotlivých metod a nástroji pro usnadnění
vyhodnocování erozních analýz a tím zpřístupnění pro méně zainteresovanou veřejnost.
Aplikací těchto metod byly pomocí nástrojů GIS vytvořeny mapové výstupy erozní ohroženosti
a mapové podklady pro návrh organizačních a agrotechnických protierozních opatření.
Modelovým územím byly obce Bžany, Žalany a Kostomlaty pod Milešovkou. V práci byly použity
a analyzovány možnosti úprav a alternativ jednotlivých metod.
Důležitou součástí práce bylo vytvoření univerzálního modelu pro návrh organizačních
a agrotechnických protierozních opatření pro ekooptimalizaci území, který může být využitelný
pro GIS katastrů, obcí a regionů v ČR. Model byl označen zkratkou OAPEO. Dále jsou v práci
nastíněny další cíle, možnosti a směr autorova dalšího výzkumu:
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vytvoření systému sběru dat a návrh struktury databáze pro interpolaci srážkového
faktoru



návrh databáze pro evidenci pěstovaných plodin a osevních postupů a určení C faktoru
pro jednotlivá vegetační období plodiny a příslušným faktor erozní účinnosti deště pro
dané období.



zahrnutí výpočtu přípustné délky svahu a umístění TPEO



zahrnutí výpočtu objemu přímého odtoku pomocí Metody CN a dimenze TPEO



Vytvoření metodiky pro tvorbu vrstev faktoru P, včetně návrhu databáze pro její
evidenci.



verifikace modelů a analýza citlivosti jednotlivých faktorů a reklasifikačních tabulek



vytvoření webové aplikace s vytvořeným modelem, který bude sloužit pro navrhování
komplexní protierozní ochrany v ČR a SR
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Přílohy

Příloha 1: Struktura modelu LS1 a LS2 (práce autora)
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Příloha 2: Struktura modelu USLE (práce autora)
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Příloha 3: Struktura modelu CP (práce autora)
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Příloha 4: Struktura modelu USPED pro rýžkovou erozi (práce autora)

76

Sborník SGP 2013

ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Vývoj nástroja pre automatické generovanie farebného tieňovaného reliéfu
s textúrou
Dušan Maďar
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut
geoinformatiky, Geoinformatika
e-mail: madar.dusan@gmail.com

Abstrakt
Predložená diplomová práca sa zaoberá automatizáciou generovania farebného tieňovaného
reliéfu s textúrou. V počiatočných statiach textu sú vysvetlené základy textúrovania vo
všeobecnej rovine ako aj ich aplikácia v GIS. Ďalej je začlenený stručný popis rastrového
dátového modelu a vybraných rastrových formátov. Praktická časť sa týka vlastnej
implementácie nástroja TPRT – Textured Painted Relief Tool. Vysvetľuje spôsoby a princípy
tvorby procedurálnych textúr nad geografickými dátami a ďalšiu manipuláciu s nimi, až po
vytvorenie samotného farebného tieňovaného reliéfu s textúrou. Dokumentuje aj spôsob
kontroly a spracovania vstupných dát a tiež vlastné grafické užívateľské rozhranie nástroja.
V závere sú zhrnuté najdôležitejšie poznatky problematiky a načrtnuté potenciálne smery
ďalšieho rozvoja nástroja.

Abstract
Presented diploma paper deals with automated creation of colored shaded relief with textures.
Initial sections explains texturing basis in general as well as in connection with GIS. Next part of
the paper offers brief raster data model description followed by selected raster formats
characteristics. Practical sections cover TPRT – Textured Painted Relief Tool implementation.
Methods and principles for spatial data procedural textures are explained, likewise their further
manipulations which eventually lead to painted relief with textures. User data validation and
processing plus own graphic user interface are also discussed. Most important findings and
potential areas of future tool development are summed up in the final part of the text.

Klíčová slova
addin, ArcGIS, ArcPy, wxPython, kartografia, nástroj, Nighbert, raster, realizmus, textura

Keywords
addin, ArcGIS, ArcPy, wxPython, cartography, tool, Nighbert, raster, realism, texture

Formulace cílů práce
Cieľom diplomovej práce bolo automatizovať tvorbu farebného tieňovaného reliéfu s textúrou.
Inými slovami, vytvoriť nástroj, ktorý ponúkne túto funkcionalitu. Požiadavky na nástroj boli
nasledovné:
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
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Vstupy nástroja sú definované vo forme predspracovaných vektorových alebo
rastrových vrstiev typu povrchu a reliéfu.



Nástroj bude využívať konfiguračný súbor, v ktorom budú uložené všetky nevyhnutné
nastavenia umožňujúce jeho použitie.



Nástroj bude ovládaný z grafického užívateľského rozhrania.



Výstupom nástroja bude georeferencovaný raster v jednom z formátov *.TIF, *.JPEG
alebo *.PNG.



Nástroj bude vhodne dokumentovaný.



Koncepcia nástroja by mala umožniť jeho jednoduchú distribúciu.

Vstupní data
DMU 25 a GMES Urban Atlas Moravskoslezského kraja; dáta poskytol Inštitút geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava

Použitý software
ArcGIS 10.1, PyScripter 2.5.3, Notepad++ 6.2, Visual Paradigm for UML 10

Postup zpracování a použité metody
V úvodných fázach riešenia projektu bola pozornosť venovaná základom práce s ArcGIS
geoprocessingom a modulom ArcPy. Najväčší dôraz bol samozrejme kladený na oboznámenie sa
s postupmi a spôsobmi tvorby procedurálnych textúr v ArcGIS Spatial Analyst, ktoré Jeffery
Nighbert zhrnul v štúdii Characterizing Landscapes for Visualization Through "Bump Mapping"
and Spatial Analyst, z ktorej vychádza aj táto diplomová práca. Spomínané postupy boli ďalej
opravené o zistené chyby (inverzné textúry, páskovanie rastru textúr, … ) a optimalizované pre
vyšší výkon a menšie pamäťové nároky.
Následne boli Nighbertom navrhnuté textúry pravouholníkov, kužeľov a pologúľ, ako aj
nové textúry ornej pôdy, šumu a nulová a líniová pseudotextúra implementované v jazyku
Python, tak ako to dokladá nasledujúci obrázok (časť diagramu tried nástroja TPRT).
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Proces vývoja prirodzene nadviazal vytvorením modulu pre manipuláciu s digitálnym modelom
terénu, no a samozrejme navrhnutím a realizáciou samotného biznis modelu aplikácie, ktorý
zaisťuje pracovný priestor nástroja a automatizované spracovanie vstupných dát. Logiku
nástroja bližšie popisuje nasledujúci kartografický model.

Záverečná fáza vývoja bola venovaná naprogramovaniu užívateľského rozhrania. Spoločne s GUI
bol vytvorený aj modul pre kontrolu a validáciu vstupných dát a konfiguračného súboru
s nastaveniami jednotlivých textúr. Pohodlné ovládanie nástroja tak zaisťuje vlastné grafické
užívateľské rozhranie, ktoré bolo vytvorené použitím knižnice wxPython. Dialógové okno je
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
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spustiteľné priamo z rozhrania ArcMap alebo ako samostatná aplikácia, pričom dizajn bol
inšpirovaný klasickými „toolboxmi“, viď. nasledujúci obrázok.

Nástroj TPRT vrátane zdrojových kódov, potrebných Python modulov, dokumentácie a ukážok
výstupov je voľne dostupný na adrese: https://github.com/DusanMadar/TPRT.

Výstupy projektu
Cieľom diplomovej práce bolo automatizovať tvorbu farebného tieňovaného reliéfu s textúrou.
Výsledkom procesu vývoja je TPRT – Textured Painted Relief Tool. Jedná sa o rozšírenie (add-in)
ArcGIS implementované objektovým prístupom čisto v jazyku Python. Nástroj je postavený na
báze postupov a princípov navrhnutých Jefferym Nighbertom. Pomocou modulu ArcPy realizuje
generovanie procedurálnych textúr a ich ďalšiu manipuláciu až po vytvorenie cieľového
výstupu. Vďaka frameworku wxPython disponuje intuitívnym grafickým užívateľským
rozhraním, ktoré je možné spustiť z prostredia ArcMap alebo ako samostatnú aplikáciu. TPRT
tak rozširuje, v čase finalizácie tejto diplomovej práce, skromnú ponuku aplikácií či nástrojov
pre vizualizáciu priestorových dát pomocou textúr. Prináša pohodlný a jednoduchý spôsob pre
efektné znázornenie geografických informácií v 2D priestore, to všetko v závislosti na
preferenciách užívateľa zapísaných v konfiguračnom súbore.
V priebehu implementácie a testovania nástroja bolo overené, že pravdepodobnosť úspechu
a neúspechu vytvorenia realistického znázornenia záujmovej lokality je skutočne 50:50.
Vizualizácia zemského povrchu prostredníctvom textúrovania nie je vhodná pre všetky typy
územia. Nástroj podáva dobré výsledky najmä v miestach s členitejším terénom, v ktorých
80
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prevládajú prírodné prvky krajiny. Veľmi dôležitá je samozrejme dostupnosť kvalitných dát,
adekvátne nastavenia textúr a správne aplikovaná farebná schéma, ktorá hrá z pohľadu
efektivity znázornenia najdôležitejšiu rolu.

Přínos a další využití projektu
Oponent diplomovej práce, Ing. Ondřej Rener, zhrnul využitie výsledkov práce nasledovne:
„V dnešnej dobe si užívatelia geografických informačných systémov už zvykli na kvalitné
mapové výstupy. Mapová kompozícia tvorená vektorovými dátami, doplnená o tieňovaný reliéf,
nie je ničím novým. Tieňovaný reliéf doplnený o textúru však do pohľadu na mapu prináša ďalší
rozmer, ďalšiu informáciu. Farebný tieňovaný reliéf zase umožňuje vniesť do procesu tvorby
mapy určitý stupeň automatizácie. Diplomová práca nadväzuje na už existujúce poznatky
v týchto oblastiach a určité kľúčové činnosti vylepšuje a prehlbuje. Výsledkom je programový
nástroj, ktorý sa dá okamžite využiť, ako rozšírenie desktopových GIS nástrojov firmy Esri. Tie
potom obohacuje o danú funkcionalitu.
Nástroj, ktorý vznikol v rámci diplomovej práce by mohol nájsť využitie v rade oborov. Mapy,
vytvárané nástrojom TPRT alebo na základe popísaných postupov, ponúkajú nový pohľad na
realitu a môžu sa stať veľmi zaujímavou alternatívou pre klasické rastrové, vektorové
a ortofotomapy. Oponent diplomovej práce pracuje v oblasti lesníctva, kde vidí veľký potenciál
ako pomocou farebného tieňované reliéfu s textúrou rozšíriť štandardne využívané lesnícke
mapy a doplniť ich takto o ďalší informačný rozmer a pridať im na hodnote aj po vizuálnej
stránke.“
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Přílohy

Příloha 1: Ukážka výstupu nástroja TPRT doplnená o štandardné prvky mapovej kompozície
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Vliv antropogenní činnosti na změnu krajiny v okrese Chomutov. Případová
studie důl Nástup a vodní nádrž Nechranice
Eliška Vajsová
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Katedra
informatiky a geoinformatiky, Revitalizace krajiny
e-mail: eliska.vajsova@gmail.com

Abstrakt
Záměrem diplomové práce je analyzovat vliv antropogenní činnosti na změnu krajiny v okrese
Chomutov před počátkem intenzivních změn až do současnosti pomocí geografických
informačních systémů. Jako případové studie byly vybrány lokality Doly Nástup Tušimice
a vodní nádrž Nechranice, které spolu těsně sousedí a kde je působení člověka velmi patrné. Pro
danou studii byla použita široká škála mapových podkladů, počínaje Müllerovou mapou Čech,
mapami vojenského mapování, Císařskými otisky stabilního katastru, SMO-5 až po soudobé
digitální mapové zdroje. Pro vizualizaci a kvantifikaci změn byly vytvořeny digitální modely
terénu a rekonstrukce říčních sítí pro celou zkoumanou oblast.

Abstract
The goal of this thesis is to analyze an influence of an anthropogenic activity on a landscape
change in Chomutov district before intensive changes happened until the present with using
geographic information systems. As a case study was selected an open-cast mine Tušimice and
a water dam Nechranice, which are next to each other and where effects caused by humans are
apparent. For the study was used a wide range of various maps, starting with Müller map of
Bohemia, Military mapping, Imperial mandatory prints of Stable cadastre, State map derived
until current sources of digital maps. For purposes of visualization and a quantification of the
change detection digital terrain models were created and reconstruction of water network was
performed.

Klíčová slova
Müllerova mapa Čech, Vojenské mapování, Císařské otisky stabilního katastru, Státní mapa –
odvozená, digitální model terénu (DMT), DMR 4G, georeference, vektorizace, Doly Nástup
Tušimice, vodní nádrž Nechranice, změna krajiny, rekonstrukce hydrografické sítě

Keywords
The Muller’s map of Bohemia, Military mapping, Imperial mandatory prints of the Stable
cadastre, State map derived, digital terrain model, DMR 4G, georeferencing, vectorization,
Tušimice mines, reservoir Nechranice, landscape change, reconstruction of the hydrographical
network
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Formulace cílů práce
Cílem diplomové práce bylo shromáždit a zpracovat dostupné podklady a informace o stavu
krajiny ve vybrané oblasti okresu Chomutov před počátkem zásahů do krajiny. Následně bylo
možné porovnat vytvořená data se současným stavem, zjistit vývoj krajinné struktury
a vyhodnotit vliv antropogenní činnosti na změnu krajiny v uvedené lokalitě. Pro tyto účely byly
použity historické mapové podklady. Zpracovaná data a výstupy z této práce jsou dostupné
online v podobě webové aplikace. Jsou součástí projektu KIG FŽP UJEP vytvořeného pro správu
historických mapových podkladů. Výsledná data poslouží jako zdroj informací o krajině
v minulosti, jako podklad pro studium změn krajiny i pro další analýzy prováděné v prostředí
GIS.

Vstupní data
Müllerova mapa Čech, I., II. a III. Vojenského mapování, Císařské otisky stabilního katastru,
Státní mapa – odvozená 1 : 5000 (50., 70. a 80. léta), DMR 4G, DIBAVOD, ZABAGED, DMÚ 25

Použitý software
ArcGIS 10.1, Surfer 8, Surfer 11, Adobe Photoshop CS5, MS Office

Postup zpracování a použité metody
1. Úprava dat:


Císařské otisky stabilního katastru – ořez za použití programu Adobe Photoshop.



DMR 4G – úprava formátu souborů pro použití v programu ArcGIS.
2. Georeference: Souřadnicově připojeny byly následující mapové podklady: II. a III.
VM, Císařské otisky stabilního katastru, Státní mapa – odvozená 1:5000 (3 časové
řady). Ostatní mapové podklady byly převzaty již georeferencované.
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Mapy vojenského mapování byly georeferencovány podle rohů ML, jejichž souřadnice
byly získány z globálního transformačního klíče pomocí aplikace Matkart. Hranice ML
byly dotransformovány pomocí 150 – 200 bodů na jeden mapový list a následně byla
provedena transformace Spline. Pro skrytí mimorámových údajů byla využita mozaiková
datová sada.



Pro georeferenci Císařských otisků byla jako nejvhodnější metoda zvolena manuální
georeference s využitím množiny identických bodů. Jako podkladová mapa
s požadovaným souřadnicovým systémem posloužila SMO-5. Následně byla opět
provedena Spline transformace, která vzhledem k vysokému počtu identických bodů
poskytla dostatečné výsledky.



V případě SMO-5 byly georeferencovány rohy mapových rámů na souřadnice rohů kladu
mapových listů. V rámci práce byly georeferencovány tři časové řady SMO-5 (50., 70.
a 80. léta) z důvodu získání podrobnějších informací o změnách krajiny ve zkoumané
oblasti. Georeferencované soubory byly opět uloženy do geodatabáze, oříznuty
a spojeny nástrojem Mosaic Dataset jako u map vojenského mapování.
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Transformace všech mapových podkladů byla prováděna
implementovaných nástrojů v programu ArcMap 10.1.

pomocí

standardních

3. Vektorizace: Pro účely práce byla provedena ruční vektorizace následujících prvků:


vrstevnice: SMO-5 z 50., 70. a 80. let



vodní toky a vodní plochy: všechny použité mapové podklady



krajinný pokryv: Císařské otisky stabilního katastru
4. Tvorba DMT: Digitální modely terénu byly vytvořeny na základě dat získaných
vektorizací vrstevnic SMO-5. Jako interpolační metoda byla zvolena funkce Topo to
raster. Algoritmus primárně pracuje s vrstevnicemi, nebylo tedy potřeba převádět
vrstevnice na body. V případě DMR 4G byla pro bodovou vrstvu použita funkce Point
to raster.
5. Vybrané analýzy:



Rozdílové analýzy: Konstruovány v softwaru Surfer 10 pomocí nástroje Grid Math.
Výsledkem je rozdílový rastr definující místa, kde došlo k navýšení množství materiálu
(pozitivní rozdílové hodnoty), místa kde došlo k úbytku materiálu (negativní rozdílové
hodnoty) a místa nezměněná (nulové hodnoty).



Volumetrické analýzy: Konstruovány rovněž v softwaru Surfer 10 pomocí nástroje Grid
Volume. Výsledkem jsou přehledné tabulky, které poskytují informace o kladných,
záporných a celkových změnách objemu reliéfu.



Hydrologické analýzy: V rámci rekonstrukce hydrografické sítě byly vytvořeny rastry
směru odtoku vody z buňky pomocí funkce Flow direction a rastry akumulace vody
pomocí funkce Flow accumulation. U vybraných vodních toků byly zjišťovány změny
v zakřivení vodního toku pomocí nástroje Sinuosity.

Výsledky
V rámci zájmového území:


Georeferencované mapy II., III. VM



Georeferencované Císařské otisky stabilního katastru



Georeferencované SMO-5 z 50., 70., a 80. let



Vektorová data - vodní toky a vodní plochy u všech mapových podkladů



Vektorová data - krajinný pokryv u Císařských otisků stabilního katastru



Digitální modely terénu z 50, 70, 80 let, současný DMR



Analýza vývoje krajinného pokryvu



Analýza změn krajinného reliéfu



Rekonstrukce hydrografické sítě



Videosoubory se simulovanými průlety nad oblastí



Webová aplikace
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Přínos a další využití výsledků projektu
Diplomová práce byla zadána v rámci projektu Katedry informatiky a geoinformatiky Fakulty
životního prostředí UJEP s názvem „Informační systém Severozápadních Čech pro správu
historických mapových podkladů“. Tento projekt si dal za cíl shromáždit, zpracovat
a prezentovat v podobě internetové aplikace veškeré dostupné historické mapové podklady
a letecké snímky právě pro daný region. Tím bude vytvořen unikátní zdroj historických dat,
který poslouží pro studium změn krajiny a mnoho dalších analýz prováděných v prostředí GIS.
Odkaz na stránky projektu zde: http://most.ujep.cz/iga2010/
V rámci zpracovaných dat je možné získat představu o rozsahu krajinných změn. Získaná data
a informace z tohoto projektu mají potenciál k využití při dalších plánovaných změnách
v krajině ve vybrané oblasti, jakými mohou být například revitalizace krajiny.
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Přílohy

Příloha 1: Vymezení zájmové oblasti

ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Sborník SGP 2013

87

Příloha 2: Digitální model terénu 2D rok 1950
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Příloha 3: Digitální model terénu 3D rok 2012
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Příloha 4: Rekonstrukce hydrografické sítě – Vojenské mapování
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Příloha 5: Rekonstrukce hydrografické sítě – SMO-5
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Příloha 6: Rozdílový rastr rok 1950 – současnost
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Zhodnocení historického vývoje krajinné struktury a sídel Verneřického
středohoří
Johana Zacharová
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Katedra
informatiky a geoinformatiky, Revitalizace krajiny
e-mail: johana.zacharova@seznam.cz

Abstrakt
Diplomová práce se soustředí na sledování vývoje sídelní a krajinné struktury v oblasti
Verneřicka spadajícího do CHKO České středohoří. Na základě porovnávání historických
kartografických podkladů (Císařské otisky stabilního katastru, první vydání SMO-5, historických
snímků z let 1938, 1954) a současného stavu (ZABAGED®, ortofoto z přelomu let 2010, 2011)
byl zkoumán vývoj krajiny aplikací prostorových analýz, statistických hodnocení a 3D
vizualizace. Výsledkem je vymezení zaniklých sídel na Verneřicku, zhodnocení vývoje krajinné
struktury v jejich okolí a celkově tohoto regionu v kontextu historických a současných trendů
změn krajiny. Odhalené tendence poukazují na výraznou změnu využití krajiny extenzivním
směrem, která byla umocněna vlivem odsunu německých obyvatel po 2. sv. válce spojeným se
samovolným zánikem sídel. Hodnotné krajinné struktury dané oblasti jsou ohroženy aktuálně
probíhajícími tendencemi změn v krajině spojenými s nepřítomností člověka - hospodáře.
Výstupem jsou přílohy vztahující se k zaniklým místům.

Abstract
This diploma thesis focuses on the development of settlement and landscape structures in area
of Vernericko lying in the PLA Ceske stredohori. On the basis of comparison of historical
cartographic materials (Stabile Cadastre Maps, the first edition of the State Maps Derived in
measure 1:5 000 (SMO-5), historical aerial photographs from years 1938, 1954) and the current
state (ZABAGED®, ortophoto from turn of years 2010, 2011) landscape development was
researched by application of spatial analysis, statistic assessments and 3D visualisation. Result
of the thesis is specification of defunct settlements in the Vernericko area, assessment of the
landscape structure development in their surroundings and in the region overall in the context
of historical and contemporary trends of landscape change. Discovered tendencies refer to
considerable change of landscape use in the extensive direction which was enhanced by the
expulsion of the Sudeten Germans after the Second World War connected with spontaneous
dysfunction of settlements. Valuable landscape structures of the area are threatened by
currently ongoing tendencies of landscape change associated with the absence of a human –
farmer. Additional outcomes of this thesis are annexes related to places which ceased to exist.

Klíčová slova
Verneřicko, GIS, krajinná struktura, krajinné analýzy, sídelní struktura, zaniklá sídla, Sudety
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Formulace cílů práce
Práce byla zpracována v rámci projektu MK ČR - NAKI: „Rekonstrukce krajiny a databáze
zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví“ (ID kód projektu:
DF12P01OVV043) - probíhající od roku 2012 (do roku 2015) na Katedře informatiky
a geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem, která
je jeho hlavním řešitelem.
Vymezeny byly následující cíle:


rešerše odborné literatury týkající se řešené problematiky



zpracování mapových podkladů zájmové oblasti



zhodnocení historického vývoje krajinné struktury se zaměřením na osídlení
o

vývoj sídelní struktury a identifikace zaniklých obcí na Verneřicku

o

posouzení vývoje krajinné struktury aplikací mřížkové metody



podrobná analýza struktury krajiny vybraných zaniklých sídel



vizualizace a prezentace dat

Vstupní data
ZABAGED®, skenované Císařské otisky stabilního katastru (1843) a první vydání SMO-5 (1952),
další archivní kartografické dokumenty, letecké snímky z let 1938 a 1954, ortofoto území z let
2010/2011, data z ČUZK o zbořeništích vedených v KN, staré fotografie, data DMR 4G

Použitý software
ArcGIS 10.1, Microsoft Excel 2010, GIMP, Zoner Photo Studio 12

Postup zpracování a použité metody
Pro vymezené zájmového území Verneřicka byly zpracovány mapové podklady, u nichž to bylo
třeba. Císařské otisky stabilního katastru a SMO-5 se georeferencovaly. Vytvořila se souhrnná
geodatabáze.
1. Vývoj sídelní struktury a identifikace zaniklých obcí Verneřicka
Sídelní struktura byla sledována jako vývoj počtu budov v horizontech let 1843 – 1952 – 2012.
Zpracovávané vrstvy vznikly na podkladě map Císařských otisků, SMO-5 a dat ZABAGED
ověřovaných v ortofotomapě a během terénních šetření.
Na Verneřicku bylo sledováno 36 lokalit sídel, které se podle vývoje počtu budov kategorizovaly
jako: zcela zaniklá, zaniklá, částečně zaniklá (podkategorie - upadající, výrazně upadající,
stagnující, rozvíjející se) či rozvíjející.
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2. Posouzení vývoje krajinné struktury aplikací mřížkové metody
Principem metody bylo vytvoření čtvercové mřížky a její položení na oblast zájmu. Území tak
bylo rozděleno na čtverce o hraně 200 m, resp. 500 m, které se jednotlivě posuzovaly z daného
hlediska. Kritéria byla následující:
a) Převládající land cover
Pro takto hrubé sledování land coveru v časových horizontech let 1843 – 1954 – 2010/11 byla
použita mřížka o hraně 200 m. Sledovány byly kategorie LC: les, bezlesí a zemědělské plochy,
vodní prvky, zástavba a ostatní plochy.
b) Přítomnost sadů
Další analýza se věnovala sadům jako významných krajinotvorných prvků v oblasti Českého
středohoří. Jejich přítomnost byla sledována na historických leteckých snímcích z let 1938, 1954
a ortofotomapě z roku 2011 v mřížce čtverců o hraně 200 metrů.
c) Přítomnost specifických historických krajinných struktur (dále SHKS)
Další analýza sledovala retrospektivně vývoj specifických historických krajinných struktur jako
geometricky uspořádaných krajinných segmentů jemně zrnitých, tvarově pravidelných. Tyto
struktury byly vymezeny v současné ortofotomapě, v leteckém snímku z roku 1954
a v Císařských otiscích (1843). Byly specifikovány podle charakteru jejich uspořádání jako
liniové rovnoběžné, vějířové či úsekové. Pro jejich měřítko se použila mřížka čtverců o hraně
500 metrů.
3. Podrobná analýza změny struktury krajiny vybraných zaniklých sídel
Samotná analýza změny krajinné struktury spočívala ve vektorizaci, stanovení krajinných
ukazatelů a aplikaci krajinných analýz. Práce se soustředila na zcela zaniklá sídla v okolí Bukové
hory (viz Obr. č. 1 – Příloha) – Vitín, Stará Homole, Velké Stínky, Horní Šebířov. Dále pak na dva
příklady sídel částečně zaniklých – Čáslav a Rytířov.
Podkladem pro vektorizaci byla kartografická data: Císařské otisky stabilního katastru (1843),
Státní mapa odvozená – 1:5 000 (1952), historická ortofotomapa 1954, ZABAGED® a současná
ortofotomapa 2010/2011. Na základě těchto podkladů vznikla vektorová data (geodatabáze)
představující využití krajiny ve třech časových horizontech (1843 – 1954 – 2011) jako podklad
pro stanovení krajinných ukazatelů a aplikaci analýz.
Stanovované krajinné ukazatele zahrnovaly:


Počet krajinných plošek v daném území (N)



Počet LC kategorií v rámci daného území (N_LC)



Četnost ploch spadajících do jednotlivých LC kategorií ve sledovaném území (LC_N)



Rozloha ploch (Area) obecně v rámci území a vztažená k jednotlivým kategoriím LC
(Area - Suma, Max, Min, Mean + Standart Deviation, LC_Area_Suma, LC_Area_Max,
LC_Area_Min)

Atributové tabulky se exportovaly do formátu DBF, posléze do MS Excel, kde se s daty dále
pracovalo pro získání krajinných ukazatelů.
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
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Aplikované krajinné analýzy sledovaly:


Změnu využití půdy v území



Změnu heterogenity krajinné struktury



Stabilitu využití krajiny



Kes území (podle MIKLÓSE)



KAO území (podle KUPKOVÉ)



Trajektorie změn mezi kategoriemi LC

Podkladem pro vizualizaci a prezentaci některých dat byl 3D model zájmového území vytvořeny
na základě dat DMR 4G získaných od ČUZK.

Výstupy projektu
1. Vývoj sídelní struktury a identifikace zaniklých obcí na Verneřicku
Z výsledků vyplývá, že od 2. poloviny 19. století do 50. let století 20. došlo k nárůstu počtu budov
o necelých 18 %. K roku 2012 jich bylo téměř 1500, tedy o zhruba čtvrtinu méně než za dob
tvorby map SK. Dalších 21,5% však podle dat z KN představovalo rozvaliny dřívějších budov.
Obecně na Verneřicku převažují sídla zaniklá (viz Obr. č. 2) – více než ¼ sledovaných lokalit –
a částečně zaniklá. Naprostá většina zaniklých sídel leží ve vyšších nadmořských výškách v okolí
Bukové hory. Zánik lokalit souvisí s odsunem Němců po druhé světové válce a následným
nedosídlením vzhledem ke špatné dopravní dostupnosti. Sídla kategorie „rozrůstající se“ se
nachází při koridoru Labe (viz Obr. č. 2).

Obr. 2: Rozdělení sídel do kategorií v kontextu s výškovými poměry
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2. Posouzení vývoje krajinné struktury aplikací mřížkové metody
a) Převažující LC
Z analýzy vyplynulo, že vývoj převažujícího krajinného pokryvu sleduje celorepublikové
tendence nárůstu podílu les, jak je vidět v Grafu č. 1. Distribuce vymezených kategorií
odpovídala pro současný časový horizont krajinné typologii území.
b) Přítomnost sadů
Závěrem této analýzy je, že došlo k výraznému poklesu podílu sadů na Verneřicku. Z více než
čtvrtinového podílu v roce 1938 (25,6%) jich k současnosti zbylo ve sledovaném území pouhých
1,8%. V rámci analýzy byly vymezeny lokality, kde se nachází jejich pozůstatky. Na podkladu
digitálního modelu území pak lze vysledovat podmíněnost lokalizace sadů mimo vyšší
nadmořské výšky (viz Obr. č. 3).
c) Přítomnost specifických historických krajinných struktur (SHKS)
Výsledky poukazují na ústup specifické historické krajinné struktury z Verneřicka (viz Obr. č. 4),
protože jsou vázány na zemědělskou činnost a sídelní strukturu, tedy na přítomnost člověka
v krajině. S odlivem obyvatelstva z krajiny tudíž dochází k zániku těchto prvků, resp. jejich
pohlcení lesem či zahlazení velkoplošným obděláváním půdy. Často jsou dnes tyto struktury
zvýrazněny doprovodnou NDV, mnohdy tak upozorní na výskyt agrárních valů, starých cest či
jiných zásahů člověka do krajiny. Mnohdy se jedná již jen o pozůstatky útržkovitého charakteru.
Na základě analýzy bylo vymezeno několik specifických lokalit, pro které byly vytvořeny
retrospektivní řady, ve kterých lze vysledovat jejich původ a vývoj. Jedná se například o lokality
zaniklé osady Horní Šebířov, zaniklé obce Vitín, okolí Zubrnic či vrchu Matrelíku (viz Obr. č. 5 –
Příloha).
3,7%
0,7%

3,3%
0,9%

4,6%
0,7%

46,1%
65,4%

67,7%

ZAST
VODA
ZEM
LES
48,6%

30,4%

27,8%

1843

1954

2011

Graf 1: Změna podílu kategorií LC na Verneřicku
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Obr. 3: Rozšíření sadů v kontextu s nadmořskou výškou na Verneřicku

Obr. 4: Vývoj rozmístění SHKS na Verneřicku1

1

Podkladem současné ortofoto – zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální (data poskytnuta na základě
žádosti)
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3. Podrobná analýza změny struktury krajiny vybraných zaniklých sídel
Výsledky poukazují na pokles diverzity krajinné struktury způsobené extenzifikací využití. Jak
vidíme v Grafu č. 2, tak ornou půdu v současnosti již ve sledovaných lokalitách téměř vůbec
nenajdeme, protože byla nahrazena TTP či dokonce lesy. Dále byl zaznamenán výrazný pokles
počtu krajinných plošek, mnohde na méně než 15% z původního stavu. S tím je spojen nárůst
velikosti krajinného zrna na více než více než 10ti, někde až 18tinásobek hodnoty z roku 1843.
U lokalit sídel částečně zaniklých jsou tyto tendence méně výrazné.
Výsledkem analýzy stability využití sledovaných krajinných segmentů je, že jejich podíl
představuje v průměru 22% (viz Tabulka č. 1). Z hlediska příslušnosti daných ploch ke kategorii
LC převažují TTP a lesy. V příloze je ukázka stability využití okolí zaniklé obce Vitín (viz Obr.
č. 6).
Ve všech sledovaných oblastech došlo podle Kes k nárůstu stability území (viz Tabulka č. 2 –
Příloha), což odpovídá změně využití, resp. nárůstu lesního využití půdy ve sledovaných
krajinných segmentech. V současnosti je stanovený Kes naprosté většiny lokalit, kromě Vitína
a Rytířova, více než dvojnásobný oproti roku 1843.
Pokles hodnot KAO (viz Tabulka č. 3 - Příloha) pro jednotlivé lokality odpovídá trendu nárůstu
Kes. Současné antropogenní ovlivnění krajinných segmentů je velmi nízké, trend snižování KAO
sleduje tendenci opuštění zemědělské krajiny, který je v těchto lokalitách zaniklých či částečně
zaniklých sídel velmi výrazný. Koeficient v roce 2011 je vyšší u částečně zaniklých obcí Rytířov
a Čáslav, jelikož mají stále sídelní funkci.
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Čáslav

Horní Šebířov

Rytířov

Stará Homole

Velké Stínky

Vitín

Graf 2: Vývoj podílů kategorií LC ve sledovaných lokalitách
Lokalita

Čáslav Horní Šebířov Rytířov Stará Homole Velké Stínky Vitín

Podíl stabilních ploch (%) 17

18

27

15

12

38

Tabulka 1: Podíl stabilních ploch na celkové rozloze sledovaných lokalit
Trajektorie změn mezi kategoriemi LC byla sledována v lokalitách Čáslav a Velké Stínky. Na
příkladu lokality Velkých Stínek (viz Tabulka č. 4) vidíme, že využití ploch je mezi horizonty let
1843 a 1954 poměrně stabilní. K roku 2011 ale došlo ke změně naprosté většiny ploch v les,
popř. TTP, jako důsledek odlivu obyvatel z tamní krajiny.
Shrnutí výsledků:
Celková změna krajiny odráží evropský i republikový trend, kdy původně intenzivně využívaný
zemědělský potenciál krajiny je dnes vystřídán extenzivním hospodařením a lesnictvím.
V zájmovém území řazeném do pohraničního regionu jsou tyto tendence výraznější, což dokazují
podrobné analýzy v lokalitách zaniklých sídel.
Omezení sídelní struktury, kdy převažují sídla zaniklá a částečně zaniklá, odrazilo v poklesu
rozmanitosti krajinné struktury Verneřicka se specifickým krajinným rázem.
Přestože Kes vzrostl, nelze hovořit o nárůstu biodiverzity vlivem historického LU.
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% LES
1843

9,2%

OP

TTP

NDV

ZAST

CHM

SAD_ZAHR

KOM
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61,3%

15,5%

1,6%

0,7%

0,1%

8,0%

3,0%

0,6%

na LES

93,0

0,2

3,7

0,5

na OP

5,4

93,1

20,0

39,4%

0,3

na TTP

1,5

5,1

69,9

42,0%

0,4

na NDV

0,1

2,9
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na ZAST

0,1

0,3

49,5

na CHM

0,2

na SAD_ZAHR

0,5

2,4
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na KOM

0,2
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1954

0,1
9,2%

62,9%

0,6
15,9%

0,7%

24,3

62,4

69,0

na TTP

4,1

63,7

31,1

11,0

5,9

0,9

0,6

0,5
43,3%

46,8%

19,4

0,2

15,7

12,8

2,3

0,1
5,3

24,3

38,4

95,4

na KOM

4,5%

8,8

na LES

na NDV

2011

0,5

10,4

0,9%

71,1
0,1%

99,5 100,0

3,8

8,3

47,9

0,2

0,1

92,4

5,6

5,0

4,6%

3,0%

1,8%

26,5

90,0

13,1

40,8

0,3

17,9

24,3
0,5%

8,7%

99,8

70,5

0,2

8,4

9,7

1,2%

Tabulka 4: Procentuální změny mezi plochami LC kategorií v lokalitě Velké Stínky
mezi lety 1843–1954–2011
Území spadá do Českého středohoří – oblasti dříve zvané “Zahrada Čech“, kde sady tvořily
významný krajinotvorný prvek. Dnes ale na Verneřicku najdeme jen fragmenty sadů. Vymezené
lokality mohou být podkladem pro pomologické studie zaměřené na staré krajové odrůdy, což je
v gesci správy CHKO.

Přínos a další využití výsledků projektu
Práce byla zpracována jako součást výstupů výše jmenovaného projektu. Bude využita Správou
CHKO České středohoří, která již projevila zájem a data jí byla předána.
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Přílohy

Obr. 1: Lokalizace dílčích zájmových území na Verneřicku2
Lokalita Čáslav Horní Šebířov Rytířov Stará Homole Velké Stínky Vitín
2011

0,68

0,73

0,74

0,97

0,77

0,92

1954

0,34

0,31

0,46

0,42

0,32

0,63

1843

0,33

0,33

0,49

0,41

0,32

0,59

Tabulka 2: Vývoj Kes na sledovaných lokalitách
Lokalita Čáslav Horní Šebířov Rytířov Stará Homole Velké Stínky Vitín
2011

0,03

0,01

0,19

0,02

0,01

0,02

1954

2,13

2,72

1,05

1,23

2,74

0,54

1843

1,90

2,23

1,32

1,27

2,79

0,71

Tabulka 3: Vývoj KAO na sledovaných lokalitách

2

Na podkladu Automapy ČR 1:100 000 - http://izgard.cenia.cz/ cenia_b_auto_sde (ArcIMS Image Service) -

mapový server Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Dobruška online. cit. 2013-02-05
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Obr. 5: Retrospektivní monitoring SHKS pod vrchem Matrelík v letech 2011 – 1954 – 1843 3, 4, 5

Obr. 6: Stabilita krajinných ploch v lokalitě zaniklé obce Vitín

3

ČUZK – Český úřad zeměměřičský a katastrální (data poskytnuta na základě žádosti)

4

Projekt DF12P01OVV043 „Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování
kulturního dědictví“ (2012 – 2015) – stránky projektu: http://most.ujep.cz/naki/obce
5

Projekt MPSV 1J 008/04-DP1 „Metodika hodnocení sociálních a ekologických souvislostí ekonomické
transformace: teorie a aplikace“ (2004-2009)

ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Sborník SGP 2013

103

DISERTAČNÍ PRÁCE
Vliv kůrovcové kalamity v povodí Plešného jezera na fyzikálně-chemické
charakteristiky terestrických a vodních ekosystémů
Hana Fluksová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie ekosystémů,
Biologie ekosystémů
e-mail: fluksovah@centrum.cz

Abstrakt
Disertační práce má za úkol popsat postupný vývoj přirozeného rozpadu horského smrkového
lesa po napadení kůrovcem. Simulace průběhu rozpadu lesa a postupných změn chemických
a fyzikálních vlastností prostředí má posloužit pro odhady průběhu kůrovcové kalamity
na jiných lokalitách. V rámci disertační práce bude v programu ArcMap hodnocen průběh
gradace kůrovce a jeho vliv na ekosystémy v povodí Plešného jezera. Počátek sledování oblasti je
datován od roku 2000, tedy do doby čtyři roky před nástupem kůrovce do zájmového území.
Sledován tedy bude stav před nástupem kůrovce i samotný průběh odumírání porostu.
Změny biomasy stojících stromů budou vyhodnoceny na základě leteckých snímků v programu
ArcMap, měření intenzity opadu pomocí spadových rámů a pozemních LIDARových dat, s jejichž
pomocí budou vymodelovány teoretické tvary živých, napadených i mrtvých stromů různého
stáří.

Abstract
The goal of my Ph.D. thesis is to describe the gradual natural decay of mountain spruce forest
after bark beetle infestation. Simulation of the forest stand decay and gradual changes of
chemical and physical properties of the environment will serve to estimate the bark beetle
outbreak in other locations. The Ph.D. thesis is focused on assessing the bark beetle gradation
process and its impact on ecosystems in the Plešné lake basin. The measurement in the field
started in 2000, it means four years before the onset of bark beetle attack in the area of interest.
I will therefore compare the state before the advent of bark beetle calamity and during the
dieback of the forest.
Changes in the amount of biomass of standing trees will be calculated on the basis of aerial
photographs, by measuring the intensity of litter frames catchment and from LIDAR data,
which will be used to model theoretical shapes of living, infected and dead trees of various ages.
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Klíčová slova
Přirozený rozpad horské smrčiny, Plešné jezero, lýkožrout smrkový, smrk ztepilý, mikroklima,
průběh kůrovcové kalamity, letecké snímky, digitální model terénu

Keywords
Natural decay of the mountain spruce forest, Plešné Lake, bark beetle, mountain spruce,
macroclimate, bark beetle calamity development, aerial photographs, digital elevation model

Formulace cílů práce
Hlavní cíl
Hlavním cílem práce je vyhodnocení vlivu rozpadu lesních porostů na mikroklima povodí
Plešného jezera a chemismus povrchových vod.
Dílčí cíle
1. vyhodnocení postupu rozpadu lesních porostů a jeho vlivu na související vývoj
mikroklimatických ukazatelů, zejména teplot půd a vzduchu
2. vyhodnocení vlivu rozpadu lesních ploch a souvisejících změn toků živin mezi půdou
a stromovým patrem na chemizmus vody a půdy

Vstupní data


letecké snímky z roku 2000, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, a 2011; Zdroj:
Oddělení informatiky a GIS Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, ČÚZK



digitální model terénu (Georeal Plzeň) – pixel 0,2 × 0,2 m



snímky z pozemního měření Lidar pro rok 2008 a 2011



dlouhodobá data půdní a vzdušné teploty (podzim 2000 – jaro 2012) a vzdušné vlhkosti
(podzim 2008 – jaro 2012)

Použitý software
ArcGIS 10.0 (ArcInfo), Microsoft Office Excel 2010, OpenOffice.org Calc 3.2.1, SAGA 2.1.0

Postup zpracování a použité metody
Vlivem rozpadu zapojených lesních porostů se přechodně prudce zvýšil vstup organické hmoty
a živin do půdy (opad nadzemních částí stromů a rozklad kořenů) a zároveň se snížila retence
živin ve stromovém patře. S obnažením lesního podrostu se změnily mikroklimatické podmínky
půd (vlhkost a teplota), což ovlivňuje mineralizaci živin, míru nitrifikace, intenzitu vyplavování
dusičnanů a následně koloběh dalších prvků. Tím vzrostl odnos prvků z půd do vody a způsobil
změny jejího chemizmu.
Změny biomasy stojících stromů jsou hodnoceny na základě leteckých snímků, měření intenzity
opadu pomocí spadových rámů a pozemních LIDARových dat, s jejichž pomocí budou
vymodelovány teoretické tvary živých, napadených i mrtvých stromů různého stáří. Tyto údaje
budou použity pro stanovení celkové biomasy dřevin na základě leteckých snímků
v jednotlivých sledovaných obdobích (rok 2000, 2005, a 2008-2011) a zároveň pro modelování
změn zastínění půd v povodí a potřeby modelování energetických toků.
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
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Materiál
Zájmové území
Plešné jezero je, spolu s ostatními šumavskými jezery, ledovcového původu. Nachází
se v členitém terénu na severovýchodním svahu hory Plechý v nadmořské výšce 1089 m
asi 7 km západně od obce Nová Pec. V nejhlubším místě je cca 18 m hluboké. Jezero je syceno
čtyřmi hlavními přítoky (dvěma nadzemními a dvěma známými podzemními), přibližná doba
zdržení vody je 306 dní.
Povodí Plešného jezera se rozkládá na území o velikosti přibližně 64 ha (včetně jezera)
v nadmořských výškách od 1090 do 1378 m. Z velké části je tvořeno příkrými stěnami
ledovcového karu s obnaženými skalami a suťovými proudy. Jezerní stěna je vysoká 288 m.
Podle české lesnické klasifikace se povodí nachází v osmém (smrkovém) lesním vegetačním
stupni, malá část je pokryta sedmým (buko-smrkovým) vegetačním stupněm. Průměrný věk
porostu, který pokrývá přibližně 90 % rozlohy povodí, je 160. Tvořen je téměř výhradně
smrkem ztepilým (Picea abies), ostatní dřeviny tvoří pouze 1 % směsi. Stromové patro je
relativně řídké, místy nezapojené.
Lýkožrout smrkový (Ips typographus)
Jednou z nejvýznamnějších příčin ovlivňujících dynamiku horských smrkových lesů ve Střední
Evropě je poškození větrem nebo napadení kůrovcem. Velkoplošné odumření lesa může
způsobit dramatické změny v mnoha ekohydrologických procesech, jako např. transpiraci,
průchodnosti sluneční energie a srážek, podkorunové cirkulace vzduchu, vsakování půdy,
akumulaci energie v porostu a albedo sněhové pokrývky. Díky těmto změnám dochází
k zvyšování teploty povrchu, přesto je nárůst teploty nižší než v případě holosečí.
Přirozená skladba zastoupení dřevin v NP Šumava je silně pozměněna lidskou činností. K změně
druhové skladby výrazně přispěl rozvoj dřevařství a výstavba plavebních kanálů v 17. – 18. stol.
Největší disproporce ve skladbách existují u smrku (84 % namísto 51 %), jedle (1 % místo 13 %)
a buku lesního (6 % namísto 21 %). Monokulturní výsadba smrku tak velice usnadňuje šíření
lýkožrouta v porostu. Ačkoliv aktivní doletová vzdálenost kůrovce (Ips typographus) je několik
stovek metrů, nejčastěji jsou napadány stromy v nejbližším okolí původně napadeného kmene
a šíří se soustředěně.
Kůrovec primárně napadá stromy již poškozené, vysoce preferován je materiál oslabený
přísuškem nebo s ireverzibilním poraněním, (např. imisemi, zvěří, houbami, polomy sněhovými
a větrnými, suchem, hospodářskými zásahy, majetkoprávními vztahy a chybami ve výkonu
ochrany lesa), tedy stromy, které mají oslabené, nebo zcela nefunkční obranné mechanizmy.
Prvotním spouštěčem kůrovcové kalamity bývá nejčastěji silná větrná bouře. Dřevní hmota
narušená větrem může sloužit jako zdroj potravy a tím může dojít k nárůstu populace
lýkožrouta smrkového. Poté, co kůrovec dosáhne dostatečně velké početnosti (zpravidla
v druhém a třetím roce od mechanického poškození porostů) je schopen napadat i zdravé
jedince.
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Metodika
Geodatabáze rozpadu lesního porostu
Pro povodí Plešného jezera jsem vytvořila bodovou vrstvu, v níž jednotlivé atributy představují
rok pořízení leteckého snímku. Pro tvorbu této vrstvy jsem použila letecký snímek pořízený
v roce 2000. Jednotlivé stromy jsem ze snímku vykreslovala manuálně při rozlišení podkladové
mapy 1 : 300. Každý strom byl označen popisem určujícím jeho zdravotní stav (mrtvý/živý)
a vzrůstem (mlazina, nízký, vysoký, nebo pařez), celkem se v povodí vyskytuje šest možných
kombinací. Pro roky, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 byly v atributové tabulce
přidány další sloupce, do nichž jsem opět zapisovala jejich zdravotní stav a vzrůst, vše na
základě leteckých snímků pořízených ve zmiňovaných letech.
Dále jsem vytvořila liniovou vrstvu ležících kmenů. Kmeny byly do vrstvy zaznamenávány podle
roku svého pádu. Vzhledem k hustotě zalesnění a zároveň k nestabilní kvalitě pořízených
leteckých snímků nemusí rok záznamu ležícího kmene odpovídat skutečnému roku pádu kmene.
Vzhledem ke členitosti terénu bylo nutno některé snímky během vektorizace stromů ručně
dodatečně georeferencovat, snímek pořízený v roce 2003 jsem georeferencovala zcela. Při
rektifikaci jsem používala metodu Spline.
Zonální statistika a další charakteristiky povodí
Z digitálního modelu terénu (Georeal Plzeň) pro Plešné jezero jsem v programu ArcMap 10.0
vypočítala sklonitost svahu, orientaci ke světovým stranám a množství dopadající energie na
povrch bez vegetace v období od 1. května 2013 do 31. září 2013, tedy v době vegetační sezony.
Množství dopadající energie bylo v programu ArcMap nutno vypočítat pro každý den zvlášť
a následně sečíst.
Pro možnost podrobnějšího sledování změn chemizmu vody a mikroklimatických dat jsem
získala vektorovou vrstvu šesti subpovodí a rastr vlhkostního indexu (Stanislav Grill)
vypočteného v programu SAGA.
Pozemní měření
V zájmovém území je dlouhodobě sledován chemizmus vody (od roku 1999 v třítýdenním
intervalu), ve stejném intervalu je od roku 2000 na dvou stanovištích sledováno chemické
složení podkorunových dešťových srážek. Od roku 2000 jsou srážkoměrná stanoviště vybavena
čidly teploty půdy v hloubce 5 a 30 cm, a teploty a vlhkosti vzduchu ve 2 m nad zemí. Dvakrát do
roka jsou vybírány spadové rámy, zachycující veškerý opad biologického materiálu z okolní
vegetace.
V květnu 2012 jsme stávající srážkoměrná stanoviště vybavili teploměry ve výšce 30 cm nad
zemí a instalovali sedm nových měřících stanovišť (teploměry ve výšce 30 a 200 cm nad zemí,
vlhkoměr ve výšce 200 cm nad zemí – bez srážkoměrů). Stanoviště byla vybrána tak, aby co
nejlépe pokryla variabilitu nadmořské výšky a zároveň množství dopadající energie dopadající
na plochu.
Dvě z nově založených stanovišť byla naopak vybrána ve velmi podobných podmínkách,
vzdálena jsou od sebe cca 60 m. Jedno je umístěno na ploše bez stojící stromové vegetace, druhé
je umístěno v jednom z posledních zbytků živého kompaktního lesa v povodí. Obě tato
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stanoviště jsou vybavena šesti dodatečnými teploměry umístěnými 30cm nad povrchem
rozmanitých druhů vegetace.
V jarní sezoně 2013 jsem dále pořizovala polohemisferické fotografie lesního porostu. Tyto
fotografie jsou jednou z možností jak vypočítat množství sluneční energie dopadající do
podrostu lesa. Místa pořízení fotografií jsou zaznamenána pomocí GPS, a měla by být opakovaně
focena každý rok. Jedná se o cca 90 fotografií.
Postup budoucí práce
V následujících dvou letech bude na základě bodové vrstvy stromů a údajů získaných z měření
LiDAR vypočtena zásoba stojícího dřeva v jednotlivých letech v období 2000 – 2011 a vypočtena
teoretická zásoba chemických prvků v biomase dřeva. Do výpočtu bude zahrnuto množství
a chemické složení opadu. Při známé rychlosti rozkladu tlejícího dřeva bude vypočten vstup
živin do půdy, odkud jsou následně živiny vyplavovány do vody. Vypočítané údaje budou
porovnávány s daty reálně naměřenými mezi lety 2000 – 2015.
Z bodové vrstvy stromů a vrstvy LiDAR dále vznikne model propustnosti energie korunami do
podrostu a bude simulován nárůst množství dopadající energie v průběhu rozpadu stromového
patra lesa. Tento model bude ověřován pomocí polohemisferických fotografií vyhodnocených
v programu GLA (Gap Light Analyser).
Množství energie dopadající do podrostu bude hodnoceno společně s teplotními daty z měřících
stanovišť a poslouží k tvorbě mikroklimatického modelu povodí. Bude sledován vliv změn
mikroklimatických charakteristik prostředí na změny rychlostí biochemických reakcí v půdě
a změny chemického složení vody a půdy v povodí.

Výstupy projektu
Práce v dlouhodobém časovém horizontu sleduje rozpad horského smrkového lesa vliv jeho
rozpadu na mikroklimatické charakteristiky prostředí, stejně jako na změny rychlosti
biochemických procesů v půdě a ovlivnění chemického složení vody a půdy. Nejdůležitějšími
výstupy projektu jsou 1) databáze rozpadu lesního porostu 2) energetický model povodí
3) výpočet zásoby živin v biomase 4) odhad dopadu změny vzdušné teploty a vlhkosti na
rychlost biochemických procesů v půdě.

Přínos a další využití výsledků projektu
Práce je součástí projektu GA ČR P504/12/1218 Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových
porostů na mikroklima, chemismus a biodiversitu terestrických a vodních ekosystémů a slouží
jako vstupní data některých detailních studií v rámci tohoto projektu.
Podobné studie rozpadu lesa po napadení hmyzem jsou v dnešní době poměrně časté.
V naprosté většině se však jedná o měření až po vzniku disturbance. Pro vypracování této studie
však jsou dostupná poměrně detailní data už několik let před nástupem kůrovce, a umožňují
tedy vyhodnotit samotný vliv rozpadu lesa. Naměřená data zároveň poslouží pro odhad postupu
rozpadu lesa v povodí Čertova jezera, kde se rovněž začíná ve vyšší míře rozšiřovat kůrovec.
Jednotlivé části práce budou publikovány v odborných časopisech.
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Zpracování distančních dat a nové přístupy v konstrukci povrchů
Jan Hovad
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky,
Aplikovaná informatika
e-mail: jan.hovad@upce.cz

Abstrakt
Autor prezentuje hybridní metodu pro zpracování LIDAR dat ve formě komplexního, atributově
reálného 3D modelu povrchu. Model může být široce využit při GIS analýzách, vizualizací pro
veřejné zakázky, konstrukci nových komunikací, GPS navigaci a generování libovolných pohledů.
Model je založený na atributech technologie LIDAR, které jsou převedeny do formy čtvercových
polygonů, jenž je snáze editovatelná díky pravidelnému a predikovatelnému toku hran. Hlavním
cílem je rekonstrukce velmi rozlehlých oblastí ve 3D na základě měnícího se sklonu terénu
a interpolace nerovnoměrných bodů do pravidelné adaptivní mřížky. Mřížky tvoří
fotorealistický model povrchu (C++/Python). Klasifikované výstupy jsou zpracovány pomocí 3D
skriptovacího jazyka a tvoří polygonový model povrchu (Maxxscript). Vektorové a polygonové
2D vstupy z databáze ZABAGED® jsou převedeny do 3D a využity k tvorbě řek, komunikací,
budov a členění terénu. Reálná situace počasí je tvořena částicovým systémem založeným na IR
snímcích z družic NOAA.

Abstract
Author presents a new hybrid method for LIDAR data processing in the form of complex,
real-world, attribute-based 3D digital model of the surface. This model can be widely used for
GIS analyses, visualization for public contracts, construction of new communications, GPS
navigation and generating individual views from any location. Model is based on the LIDAR
scanned values that are transferred into the quadrilateral polygonal form, which is easy to edit
and has a nice and clean edge flow. The main goal is reconstructing large scale areas in 3D by
slope based quadrilateral grids, that are interpolated from irregular raw structure into adaptive
grids. These grids form photo-realistic model of the surface (ArcGIS, C++/Python). Classified
grids are processed by 3D scripting language to form polygonal digital terrain model
(Maxxscript). Vector and polygonal 2D data from ZABAGED® are converted into 3D and utilized
to reconstruct rivers, roads, buildings and terrain classes. Real weather situation is base on the
particle system, which is driven by NOAA IR satellite images.

Klíčová slova
LIDAR, DMP, 3D model, vizualizace

Keywords
LIDAR, DSM, 3D model, visualization
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Formulace cílů práce
Hlavní cíle práce
Využití dat LIDAR v případě fotorealistické rekonstrukce velmi rozlehlých oblastí ve 3D, pomocí
adaptivních interpolovaných gridů, které tvoří polygonový model povrchu (Obr.).
Dílčí cíle práce:
(0) Surová data jsou předzpracována a korigována - registrace, sloučení, atp., (1) Vstupní bodové
mračno je zjednodušeno zvolenou interpolační technikou do formy čtvercových sítí
(C++/Python). Každý vstup má adaptivní rozlišení snižující hardwarové nároky (2) Terén je
analyzován a na základě jeho sklonu jsou vytvořeny řídící skupiny pro adaptivní klasifikaci
interpolovaných mříží (grid) (3) Mříže jsou zpracovány pomocí skriptu ve 3D a tvoří
polygonový, čtvercový 3D model terénu (4) Vektorové vrstvy databáze ZABAGED® jsou využity
jako nepovinný vstup pro tvorbu komunikací, budov, řek a tříd terénu ve 3D (5) Množinové
operace zpracovávají vytvořený model terénu a segmentují ho do tříd (lesy, pole, zastavěné
oblasti, vodní plochy, atd.) (6) Je vytvořen základní set velmi detailních objektů pro řízené
osazení na povrch terénu (např. třída les - [strom 1…N; atributy {rotace, velikost, hustota, …}])
(7) Modely jsou osazeny na povrch terénu pomocí hodnot z LIDAR skeneru zakódovaných v
rastrové černo-bílé masce (8) Snímky z družic NOAA vytváří reálnou situací počasí pomocí
částicového systému, jenž generuje oblačnost na bázi IR snímků (9) Hardwarově náročné
operace jsou orientovány distribuovaným směrem na architektuře Apache® Hadoop® (10)
Propustnost bodů a volba vhodného algoritmu/postupu je podmíněna geostatistickými
metodami (Moranův test, Spearmanův neparametrický test, …).

Obr. 1: Cíle práce (Zdroj: Autor)
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Vstupní data
Autor využil 3 vstupy, přičemž dva z nich jsou nepovinné. Prvním a hlavním vstupem, je surový
LIDAR sken pro oblast o rozloze 10 × 20 km (pouze demonstrativní rozloha, může být mnohem
větší) (Obr. 2). Data jsou získána pomocí upraveného letadla Turbolet L-410 FG. Výstupem je
Digitální Model Povrchu 1. generace (DMP 1G), obsahují veškeré objekty na povrchu terénu
a Digitální Model Reliéfu 5. generace (DMR 5G), který obsahuje nerovnoměrně zachycené body
samotného terénu. Oblast je zachycena v datové matici o velikosti 50 souborů. Soubory jsou
sloučeny do jednotného, 800 MB velkého XYZ vstupu, který obsahuje 21 000 000 bodů.
Reprezentace XYZ je jednoduchá a může být demonstrována na základních objektech (Obr. 2). Je
však paměťově velmi náročná. Druhým datovým vstupem, nepovinným, je databáze ZABAGED®,
která obsahuje vektorové vrstvy pro rekonstrukci objektů na povrchu terénu. Tato vrstva může
být nahrazena modernějším LIDAR skenerem, jenž umožnuje klasifikaci povrchu na základě
rozptylu laserového paprsku. Třetím vstupem jsou snímky z družice NOAA a slouží
k automatické tvorbě modelu počasí v pravidelných intervalech.

Obr. 2: Reprezentace LIDAR dat (Zdroj: Autor)

Hardware
Jednoduchost formátu dat je kompenzována paměťovou náročností pro zobrazení a manipulaci
s body. Autor využil celou řadu HW prostředků. Stanice AMD Opteron and Intel i7 2600K CPU,
s 32/16 GB paměti, rychlý SATA III SSD (500 MB/s) a GeForce 460 GTX. Pro vzdálené
vykreslování byl využit cluster v Německu, pro lokální náročné operace Hadoop® cluster
obsahující 6 Intel i5 stanic s 4GB RAM. Zpracovávají se tzv. Big data a i přes veškeré
implementované zjednodušení procesu, musí hardwarová stránka dosahovat vysokých kvalit.

Použitý software
Software je ve většině případů 64 bitový a to z výše uvedených důvodů. Diverzifikaci softwaru
lze minimalizovat pomocí programování vlastních metod, nicméně mezi hlavní nástroje, které
tuto činnosti urychlují, patří: Esri ArcGIS 10 SP3 + Python & PyScripter, Esri ArcMap, OriginLab
& C++ compiler, 3D Studio Max 2012 & Maxxscript. Obecně se jedná o GIS software pro analýzu
dat, vizualizační software umožňující programování/skriptování GIS vstupů a libovolný
programovací jazyk pro implementaci selektivních přístupů.
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Postup zpracování a použité metody
Substituce Delaunayho triangulace
Při tvorbě rešerše autor zjistil skutečnost, že většina prací na dané téma využívá trojúhelníkovou
strukturu polygonů. I v případě, že jsou vstupní data ošetřena (odlehlé body, slepá místa,
duplicity), tak výsledná polygonová oblast neodpovídá požadavkům pro rekonstrukcí velmi
rozlehlých oblastí s možnosti interakce s ostatními obory jako je například strojírenství či
stavebnictví. Trojúhelník má 3 hrany, lichý počet, který komplikuje využití struktury v praxi.
Například při dělení, zjemňování modelu - 3 hrany dělené další hranou (tedy dvěma) = 1.5, toku
hran - každá hrana má nepředvídatelný tok s ostatními trojúhelníky, editování - velmi obtížné je
vložit, například most, do tisíců malých protínajících se trojúhelníků, simulace - problém při
výpočtech refrakcí/reflexi světla a mnoho dalších. Na základě těchto problémů se autor rozhodl
využít konstantní čtvercové struktury s předem definovanou velikostí hrany na základě potřeby
v konkrétní oblasti. Tyto struktury jsou tvořeny adaptivní interpolací a mají predikovatelný tok
hran, který řeší všechny zmíněné problémy (Obr. 3).

Obr. 3: Substituce trojúhelníkové struktury strukturou čtvercovou (Zdroj: Autor)
Adaptivní interpolace LIDAR dat
Tento text využívá lokálních interpolačních přístupů algoritmu Inverse Distance Weighting
(IDW) a globálních přístupů algoritmu Renka-Cline. Vstupní XYZ soubor je zpracován pomocí
kódu napsaného v C++ případně Pythonu (2.7), využívajícího National Algoritm Group (NAG)
knihovny pro hromadnou a cílenou interpolaci dat do pravidelné mřížky. Algoritmus je upraven
tak, aby automaticky ukládal data na základě vstupních argumentů (cílové rozlišení). Například
jako pole cílových mřížek o velikosti [5, 10, 20, 40, 60, 100] metrů. Algoritmus tak řeší tuto
činnost automaticky při zadání požadovaných parametrů (Obr. 4). Zdrojový kód zobrazuje pouze
pár ilustračních řádků z celkového počtu. Soubory jsou uloženy ve vygenerovaném adresáři
a jsou pomocí množinových operací rozděleny do skupin na základě měnícího se sklonu terénu,
tímto způsobem je zajištěna adaptivita modelu. Skupiny jsou voleny na základě Mezinárodního
klasifikačního systému a pro zjednodušení agregovány do 3 skupin, které umožnují snazší
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demonstraci na prostorově omezeném území. Tento proces vytváří detailní mřížky v oblastech
s rychlejší změnou elevace a méně detailní v rovinných oblastech. Každá třída je ohraničena
drobným přesahem pro snazší vizuální napojení spojité oblasti. Tato část práce je shrnuta na
následujícím obrázku kde region v okolí města Pardubice přechází k Vysočině. (Obr. 4).

Obr. 4: Adaptivní a hromadná interpolace nerovnoměrné struktury (Zdroj: Autor)
Geostatistika vstupních dat
Volba vhodného algoritmu či postupu je závislá na geostatistických metodách, konkrétně se
jedná o Metodu rozdělení vstupního souboru (angl.. Split sample validation), Moranův
lokální/globální test a Spearmanův neparametrický pořadový test. Veškeré metody jsou
aplikovány v ESRI ArcGIS. Tímto autor upouští od globálních ukazatelů jako je například Root
Mean Square Error (RMSE) a analyzuje území i s ohledem na lokální faktory (změna sklonu
terénu, objem odchylek mezi reálnými daty a interpolovaným modelem, atp.). Výstup Moranova
testu je zobrazen na následujícím obrázku (Obr. 5).

Obr. 5: Moranův test (Zdroj: Autor)
3D skriptování zpracovaných vstupů
Všechny využité interpolované mřížky jsou zpracovány skriptem napsaným v prostředí aplikace
3D Studio Max & Maxxscript. Každý bod a jeho hodnoty X/Y/Z jsou uloženy v kolekci polí. X a Y
hodnoty jsou seřazeny tak, aby byl každý bod jednoznačně identifikovaný při protnutí přímkou
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a při tvorbě polygonového modelu terénu. Časově náročné operace, jako je například algoritmus
QuickSort (n×log(n)), mohou být při větším rozsahu vstupních bodů zpracován distribuovaným
způsobem, například architekturou Apache® Hadoop®.Spojitý povrch terénu je rozdělen pomocí
množinových operací (průnik). Bodové atributy jsou děděny, kódovány do rastru a slouží
k řízení distribuce objektů na povrchu terénu. Ukázkový model obsahuje základní klasifikaci
povrchů jako např. lesy, orné plochy, louky, komunikace, řeky a další (Obr. 6).

Obr. 6: 3D skriptování a klasifikace DMT (Zdroj: Autor)
Následující obrázky znázorňují tvorbu dvou množin modelů, konkrétně pro třídu lesy, louky
a jejich distribuci. Každá třída obsahuje N typově odpovídajících objektů, které jsou vytvořeny
parametrickým a procedurálním způsobem tak, aby bylo možné tyto parametry hromadně
měnit. V případě lesů je zakódována výška dílčích stromů do černo-bílé masky. Ta poté slouží
pro distribuci předem vytvořených 3D objektů (stromů) na samotný povrch terénu. Distribuce
může být náhodná, či řízená a to do nejmenších detailů, včetně zapojení simulací, částicových
systémů a dalších přídavků (Obr. 7).

Obr. 7: Překódování LIDAR bodů do rastrů a využití jako řídícího prvku (Zdroj: Autor)
Model obsahuje tříd mnohem více a jejich tvorba může být kdykoliv rozšířena. Například
v případě tvorby 3D modelu v jiném, než tuzemském prostředí (Afrika - jiné typy objektů pro
distribuci). Veškeré objekty na povrchu jsou uloženy jako tzv. Proxy struktury, které se načítají
do paměti až v případě jejich potřeby - tedy v okamžiku, kdy jsou viditelné v záběru. Vytvořený
surový model je znázorněn společně s tvorbou objektů na následujícím obrázku (Obr. 8).
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Obr. 8: Parametrická a procedurální tvorba 3D modelů a jejich porovnání (Zdroj: Autor)
Digitální model počasí
Aby byl model opravdu komplexní, lze do něho implementovat i družicové snímky, které jsou
veřejnosti dostupné v pravidelných intervalech (v ČR 15 minut) z družic NOAA. Tyto snímky
mohou sloužit jako podklad pro předem nadefinovaný částicový systém, který je parametrický,
procedurální a generuje různé typy oblaků. Schéma postupu tvorby tohoto procesu viz Obr. 9.

Obr. 9: Digitální model počasí (Zdroj: Autor)

Výstupy projektu
Ve vytvořeném modelu byly vygenerovány zcela náhodně nezávislé pohledy, které byly následně
distribuovaným způsobem vykresleny. Pohled lze vygenerovat velmi snadno kdekoliv
v zájmovém území. Každý objekt, polygon ve vygenerovaných výstupech uchovává hodnoty
LIDAR atributů, včetně souřadnic (WGS 1984) či nadmořské výšky a to v rozlišení adaptivního
rastru (Obr. 10). Výstupy mohou být však mnohem komplexnější, viz následující kapitola.
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Obr. 10: Náhodně generováné výstupy z parametrického 3D modelu (Zdroj: Autor)

Přínos a další využití výsledků projektu
Model může být využit při GIS analýzách, vizualizacích pro veřejné zakázky, plánování nových
komunikací, simulacích, GPS navigaci, přímém 3D tisku a v mnoha dalších oblastech. Umožnuje
i propojení mnoha odvětví, například, architekt navrhne nový most, konstruktér vypočte
zátěžové testy a implementuje výstup do detailního 3D modelu společně s technickou
dokumentací, GIS specialista vypočte prostorové analýzy a zakomponuje všechny dílčí výstupy
do jednoho, atributově věrného 3D modelu povrchu, výstup se poté napojí na veřejné služby,
například interaktivně pomocí dostupných Google® Maps API, výsledný model poslouží též jako
vstup pro dynamické vizualizace a prezentace v médiích, což ušetří čas i peníze, které by se
musely investovat do specializovaných studií.
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