
  Data a technické nástroje pro 
studium krajiny (GIS, DPZ) 
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Co je GIS 

Geografický informační systém je informační systém, který 
umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data – data 
o geografické poloze prvků či jevů v území. 
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Hlavnní potenciál GISů je v 
tom, že s jeho pomocí 
dokážeme identifikovat 
prostorové vztahy mezi 
mapovými prvky nebo 
objekty a jevy v krajině. 

Prostorová informace, geoinformace 

CO, KDY, a hlavně KDE 
Např.: 
CO: Jarní periodická tůň 
KDY: vznik 15.3.2011 
KDE: 
 x = - 58325.3698 
 y = - 1085713.7164 
 z = 122 m n. m. 
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• Digitalizované a skenované mapy 

• Tabulkové a relační databáze 

• Global Positioning Systems (GPS) 

• Přímý sběr dat v terénu 

• Letecké fotografie 

• Satelitní snímky 

Zdroje prostorových dat o krajině 
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GIS Database 

Source: USGS GIS Poster 
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NÁHLED NA REÁLNÝ SVĚT 

Objektový pohled 
(object view) 
 
• ploška lesa 
• jezero 
• silnice 
 
 

Jevový (plošný) pohled 
(field view) 
 
• nadmořská výška 
• teplota 
• pH půdy 
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OBJEKTOVÝ POHLED 

3 typy objektů: 
 
• Body: lokace bez 

prostorové dimenze 
 

• Linie: 1D objekty 
mající  délkovou 
dimenzi 
 

• Plochy: 2D objekty 
mající obvod a plochu 

Svět se skládá z objektů s jasně definovanými hranicemi 
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OBJEKTOVÝ POHLED 
Co vidíte objektovým pohledem? 
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JEVOVÝ (PLOŠNÝ) POHLED 

Svět se skládá z jevů, které se kontinuálně mění v prostoru 

Reliéf Země – měnící se 
nadmořská výška 

Hloubka světových oceánů 
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Co vidíte jevovým pohledem? 
JEVOVÝ (PLOŠNÝ) POHLED 
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Co vidíte jevovým pohledem? 
JEVOVÝ (PLOŠNÝ) POHLED 
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Vektorová vs rastrová data 
 
1. Jednotky 
VEKTOR: bod, linie, polygon 
RASTR: pixel 
 
2. Prostor 
VEKTOR: „feature oriented“ - 
souřadnice a hranice prvků, žadná 
informace mezi nimi 
 
RASTR: „space oriented“ - každé 
místo na mapě vyplněno nějakou 
informací 

Source: I. Heywood, S. Cornelius, S. Carver 

“An introduction to Geographical Information  

Systems”, Prentice Hall, 1998. 

 

PARALELA S DATOVÝMI MODELY 
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DATOVÉ MODELY 

Zjednodušená 
reprezentace 
reálného 
světa 
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VEKTOROVÝ MODEL 

• Vhodný pro objekty s jasnými hranicemi (možnost 
zaznamenání přesného tvaru) 

• Záznam atributů (jiné než prostorové informace) v tabulce či 
relační databázi 

• Překryvné analýzy (např. „najdi všechny vodní plochy větší 
než 100 m2 v rámci CHKO LP“) 

• Relativně komplikovaná interní struktura dat 
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• Vhodný pro zobrazení kontinuálních 
změn a variability v prostoru  

• Relativně jednoduchá struktura dat – 
jeden soubor kombinuje prostorové a 
atributové informace (ale jen čísla) 

• Nezáleží na geometrii  

• Vhodný pro prostorové analýzy a 
matematické operace 

• Většinou objemné soubory (záleží na 
rozlišení dat) 

RASTROVÝ MODEL 
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RASTROVÝ MODEL 

jeden soubor kombinuje 
prostorové a atributové 
informace 

+ 
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Fine Grain 

Coarse Grain 

GENERALIZACE DAT 
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ZDROJE DAT PRO ČR 

Data referenční - 
kartografická a správní 
 
ČÚZK 
GEODIS 
VGHMÚř Dobruška 
 
 
Data tématická – vědní a 
oborová 
 
ÚHUL 
ČHMÚ 
MŽP 
AOPK ČR 
CENIA 



DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ (REMOTE SENSING) 

METODY BEZKONTAKTNÍHO STUDIA KRAJINY 

• DPZ je disciplína zabývající se získáváním informací o 
objektech a jevech na povrchu planety Země bez nutnosti 
fyzického kontaktu  

Letecké snímkování 

Satelitní snímkování 
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• Ultrazvuk 

• Radar na měření rychlosti 

• Digitální fotografie 

• Sonar (lodě, netopýři) 

• CT – počítačová tomografie 

• MRI – magnetická resonance 

• Rentgen 

• Zrak 

„REMOTE SENSING“ JE ŠIRŠÍ POJEM 
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PRINCIP DPZ 

Snímání a zaznamenávání odraženého nebo 
vyzářeného elektromagnetického záření od zemského 
povrchu, jeho další zpracování a interpretace. 
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PASIVNÍ SENZORY 

• Odražené sluneční záření 

• Emitované světlo 

• IR a termální záření 

Povodně na Labi Teplotní anomálie 

Světelné znečištění 
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http://earthobservatory.nasa.gov/images/imagerecords/42000/42067/europelsta_tmo_2009345_lrg.jpg


AKTIVNÍ SENZORY 

• RADAR (radio detection and ranging) 

• LIDAR (light detection and ranging) 

RADAR: Sv. Helena LIDAR: Manhattan 
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SPLETITÁ CESTA ZÁŘENÍ K SENZORU 

• Část záření se rozptýlí, část 
je pohlceno atmosférou 
nebo povrchem země, část 
se odrazí a je zaznamenáno 
senzorem 

 

• Senzor snímá intenzitu 
záření v různých vlnových 
délkách  
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Band combination tool 

BAREVNÉ KOMPOZITY 

Počítač může 
přiřadit 
jednotlivým 
kanálům 
nepravé barvy 

 

 

False color 
composite 
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http://biodiversityinformatics.amnh.org/tool.php?content_id=141


OD MOLEKUL KE KRAJINĚ 

Každý materiál 
nebo typ povrchu 
odráží 
elektromagnetické 
záření jiným 
způsobem 

Leaf to landscape 
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KŘIVKA SPEKTRÁLNÍ ODRAZIVOSTI 

Spectral reflectance curve 

B G R NIR 

Každý typ 
povrchu má svou 
specifickou křivku 
spektrální 
odrazivosti 
(spectral 
signature), 

což umožnujě 
klasifikaci dat 
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KLASIFIKACE SATELITNÍCH SNÍMKŮ 

Satelitní snímek v růz. kanálech  záření 
Landsat ETM+: band 1, 2, 3, 4, 5, 7 

Klasifikovaná mapa 
krajinného pokryvu 

Od molekul ke krajině 
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DRUŽICOVÁ DATA PRO STUDIUM KRAJINY 

Např. LANDSAT 

Landsat 7 Enhanced 
Thematic Mapper Plus 
(ETM+) 

Prostorové 
rozlišení cca 30 m 
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Landsat7sat.gif


LANDSAT 

Dlouhá historie – od roku 1972 

• Archiv dat z družice 
LANDSAT otevřen 
veřejnosti v r. 2008 
– data zdarma ke 
stažení 

 

• Dlouhá historie = 
dlouhá časová řada 
dat – ideální ke 
studiu změn v 
krajině 
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LANDSAT – SLEDOVÁNÍ ZMĚN V KRAJINĚ 

Aralské jezero 



NDVI = (NIR-R)/(NIR+R) 

LANDSAT – VÝPOČTY VEGETAČNÍCH INDEXÚ 
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CORINE LAND COVER 

• COoRdination of 
INformation on the 
Environment 

• Založen Evropskou komisí 
v roce 1985 

• Cíl: sběr, koordinace a 
zajištění kvalitních 
informací o životním 
prostředí a přírodníc 
zdrojích, srovnatelných v 
rámci Evropského 
společenství 

• Výstup: mapa 
vegetačního pokryvu v 
měřítku 1:100 000 

Snímky LANDSAT 1986 - 1995 
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CORINE LAND COVER 

Základní hierarchie tříd má 3 
úrovně: 
 
• úroveň 1 (měřítko menší než 

1:1 000 000) - 5 tříd 
 

• úroveň 2 (měřítko 1:500 000 
až 1:1 000 000) - 15, tříd, z 
toho 13 na území ČR 
 

• úroveň 3 (základní měřítko 
1:100 000) - 44 tříd, z toho 28 
na území ČR 
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• Jednotná metodologie = první 
standardizovaný přehled o krajinném 
pokryvu Evropy  a o změnách, ke 
kterým došlo od 80. let 20. stol. 

• Produkty bezplatně k dispozici na 
webu European Environment Agency 
(EEA) 

• Území ČR zpracovávala firma HELP 
SERVICE – REMOTE SENSING s.r.o. 

CORINE LAND COVER 


