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ABSTRAKT 

Geografické informační systémy se pouţívají hlavně jako kartografický nástroj, nástroj pro 

podporu rozhodování a jako evidenční nástroj. Jedná se o spojení výpočetní techniky 

s ochranou ţivotního prostředí, kde výsledkem procesu jsou ve většině případů mapy, které 

mohou slouţit odborníkům i široké veřejnosti. Kaţdá s organizací pracující v oboru ţivot-

ního prostředí, která vyuţívá GISy má většinou svůj vlastní mapový server, na který nahrá-

vá mapy určené pro širokou veřejnost, pro odborníky pak tvoří mapy na zakázku a ty větši-

nou volně dostupné nejsou. 

 

Klíčová slova: geografické informační systémy, ochrana ţivotního prostředí, kartografický 

nástroj, mapa, evidenční nástroj   

 

 

 

ABSTRACT 

Geographical information systems are used as well cartographic and evidence as decision 

making tool. The connection between information technology and environment protection 

give maps at lot of cases. The maps are used by public or experts for environment protec-

tion. Every organization working in the field of environment protection using GIS have 

own map server system, where are maps loaded. Some of these systems grant cost free 

access to public, however many organization have paid access. 

 

Keywords: geographical information system, environmental protection, cartographic tool, 

map, evidence tool 
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ÚVOD 

Současná doba je charakterizována jako informační společnost, tzn., ţe přibývá in-

formací o světě a tyto informace jsou zpracovávány a vyuţívány. V období 20. století se 

velmi rychle rozvíjely poznatky vědy a techniky a jejich vyuţití v nejrůznějších oblastech 

lidské činnosti. Získané informace bylo nutno zaznamenávat a třídit tak, aby mohly být 

dále rozvíjeny, předávány k dalšímu šíření a uţívání. Nejprve byly poznatky zpracovávány 

do textů, tabulek, obrázků, map a k dalšímu přenosu slouţila především jejich papírová 

forma. S rozvojem techniky se také rozvíjely moţnosti ukládání a přenosu informací, práce 

se zjednodušila, ale také se dařilo získávat stále více dat. Revolucí bylo vytvoření strojů 

výpočetní techniky a následně osobních počítačů s jejich moţnostmi snadnějšího vkládání 

informací, zpracování do textů, tabulek, grafů, map, přenos na jiná místa k dalšímu vyuţití. 

Také v oblasti ţivotního prostředí a jeho ochraně jsou získávána velká mnoţství dat 

vypovídajících o jeho stavu a je snaha se z nich poučit pro budoucnost. Jednou z cest jsou 

geografické informační systémy, které byly vytvořeny pro jiné oblasti lidských činností, ale 

pro vědy ţivotního prostředí mají velký význam. Umoţňují v nejrůznější podobě zpraco-

vání a uloţení poznatků do takové formy, která dovoluje poučenému odborníkovi snadnou 

práci a při vhodně zvoleném systému také přesné výsledky pro předpověď budoucích dějů.  

Geografické informační systémy jsou skupinou metod, které zpracovávají informa-

ce v nejrůznější podobě a následně je zpracovávají do rozmanitých výstupů. V následující 

práci jsou uvedeny a popsány nejpouţívanější metody v oblasti ţivotního prostředí a jeho 

ochrany v podmínkách České republiky. Pro názorné příklady byla vybrána tři pracoviště 

ve Zlínském kraji, a to Agentura ochrany přírody a krajiny – středisko Zlín, řídící úřad 

Zlínského kraje a Magistrát města Zlína. V kaţdém z těchto pracovišť jsou získávány in-

formace jiného charakteru, jiné vypovídací hodnoty o stavu ţivotního prostředí v našem 

kraji a tyto jsou dále vyuţívány pro jiné činnosti při ochraně ţivotního prostředí. 

   



 

I.  TEORETICKÁ ČÁST 

 



 

1 GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

1.1 Co je to GIS 

Označení GIS pochází z angl. Geographical Information System (v USA Geographic 

Information System). GIS je běţně pouţíván pro označení počítačových systémů oriento-

vaných na zpracovávání geografických dat, prezentovaných ve formě map. 

Klasická papírová mapa má dvě funkce, a to ukládací a prezentační. Ukládací slouţí 

k ukládání geografických informací, obtíţně se ale aktualizují. Prezentační funkce slouţí 

k prezentaci geografických informací, ale prezentace je statická, data jsou závislá na účelu, 

pro které byla mapa vytvořena a změna způsobu prezentace je obtíţná. Klasické analogové 

mapy mají i své výhody. Díky nízké pořizovací ceně jsou velmi lehce dostupné, na kaţdé 

mapě je vyznačen účel pro který byla stvořena a jsou na nich uváděny doprovodné údaje 

(měřítko, legenda, datum poslední aktualizace). 

Ve srovnání s analogovými mapami mají GISy tu výhodu, ţe jednoznačně oddělují 

obě funkce map – ukládání a prezentaci dat. Navíc mají i další moţnosti, jako třeba prosto-

rovou analýzu dat. Tato data mohou být snadno aktualizována, analyzována a prezentována 

různými způsoby, vhodnými pro odlišné poţadavky uţivatelů. Další jejich výhodou je je-

jich vysoká vypovídací schopnost a přehlednost. 

Je velmi důleţité si uvědomit, ţe i přes moţnosti vytvářet mapy nejrůznějších měří-

tek či zobrazení, není GIS počítačový systém pro tvorbu map. Mapy slouţí hlavně jako 

jeden z prostředků pro prezentaci výsledků analýz v GIS. 

1.2 Definice GIS 

Jednoznačná definice pojmu GIS v současné době neexistuje, protoţe její výklad zá-

visí na prostředí, v němţ autoři jednotlivých definic pracují. V zásadě lze rozlišit tři úrovně 

chápání pojmu GIS [2] 

- GIS jako software 

- GIS jako konkrétní aplikace 

- GIS jako informační technologie 



 

1.2.1  GIS jako software 

GIS je chápán jako programový produkt. Ale ani ten nejlepší programový produkt 

pro budování GISu nezaručuje, ţe vytvořenou aplikaci bude moţné označit jako GIS. A 

naopak programový produkt, o kterém autoři prohlašují, ţe není GIS, můţe vytvářet apli-

kaci s podstatnými rysy GISu. 

 

1.2.2 GIS jako konkrétní aplikace 

V odborné literatuře, lze najít mnoho definicí GISu jako konkrétní aplikace. Jednou z 

nejznámějších je definice od Petera Burrougha [1] : GIS je výkonný soubor nástrojů pro 

sběr, ukládání, výběr na požádání, transformaci a zobrazování prostorových dat 

z reálného světa pro jednotlivé účely. 

Za mnohem výstiţnější definici lze povaţovat [2] : GIS je funkční celek vytvořený in-

tegrací technických a programových prostředků, dat, pracovních postupů, obsluhy, uživa-

telů a organizačního kontextu, zaměřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu a pre-

zentaci prostorových dat pro potřeby popisu, analýzy, modelování a simulace okolního 

světa s cílem získat nové informace potřebné pro racionální správu a využívání tohoto svě-

ta. 

Tato definice je komplexnější, protoţe je jí moţno rozdělit na 4 logické části: z čeho 

se aplikace GIS skládá, co dělá, proč to dělá a s jaký je cíl. 

 

1.2.3 GIS jako informační technologie 

Vymezení prostředí, ve kterém se GIS pouţívá a ve kterém vznikají jeho aplikace, je 

moţné například těmito sloţkami: 

- systém přípravy odborníků 

- národní digitální data 

- pravidelný výzkum 

- vhodný prostředek pro řešení problémů, šíření informací 



 

1.3 K čemu GIS slouží 

Oblasti vyuţití GISů jsou v celé řadě lidských činností. Příkladem mohou být: 

- Státní správa a samospráva 

o vyměřování daní, evidence nemovitostí, správa dopravní infrastruktury, or-

ganizace záchranné a poţární sluţby 

- správa inţenýrských sítí 

o patří k největším uţivatelům GISu – správa dat o sítích, modelovaní reakcí 

sítí na změnu poptávky, na poruchy a nečekané události 

- analýza trhu 

o údaje o potenciálních zákaznících, demografická data, dopravní dostupnosti, 

rozmístění skladovacích kapacit a konkurenčních obchodech 

- doprava a dopravní aplikace 

o plánování a údrţba dopravní infrastruktury, optimalizace MHD 

o objevují se i nové aplikace pro navigaci vozidel (AVL systémy – Automatic 

Vehicle Location) 

- územní plánování 

o umoţňuje vyhledávat údaje o nejvhodnějších parcelách pro určitou činnost, 

slouţí pro tvorbu územního plánu 

- záchranné sluţby 

o pomoc při navádění záchranných vozidel na místo nehody, umoţňuje také 

vyhledávat místa nebezpečná z hlediska nehodovosti nebo kriminality 

- krizový management 

o monitoring povodňových nebo jinak nebezpečných oblastí 

- ochrana ţivotního prostředí 

o inventarizace přírodních zdrojů, modelování přírodních procesů (eroze pů-

dy), modelování šíření povodňové vlny, monitoring nebezpečných látek 

v ovzduší, vodě a půdě 



 

- zemědělství 

o řízení hnojení půdy v závislosti s její úrodností, řízení rybolovu, monitoro-

vání úrody 

- archeologie 

o zlepšení dokumentace nálezů pomocí map, vyhledávání lokalit s potencio-

nálním výskytem archeologických nálezů 

- vojenství 

o digitální modely povrchu v leteckých simulátorech a v navigačních či zbra-

ňových systémech 

 

1.4 Historie a vývoj GIS 

Lidé měli vţdy potřebu zaznamenávat si své znalosti a zkušenosti o okolním světě. 

Nejdřív lidé zvládli grafický záznam v podobně nástěnných kreseb a později i textové vy-

jádření. První kreslené mapy jsou známy z 13. stolení před naším letopočtem, kdy si staří 

Egypťané zaznamenávali mapy zlatých dolů na pergament. Základy zpracování GISů sahají 

do poloviny 18. století, kdy docházelo k rozvoji kartografie – byly vytvořeny první přesné 

topografické mapy. S rozvojem společnosti a s pokrokem vědy a techniky vzrůstá mnoţství 

informací a tím i poţadavků na jejich zpracování. Za období informační exploze se pova-

ţuje druhá polovina 20. století, kdy dochází k rozvoji počítačové techniky. Stávající data-

banky jsou převáděny do digitálních podob, umoţňující pracovat rychleji, přesněji a efek-

tivněji s velkým objemem informací. To vede k vývoji nových technologií pro zpracování 

dat, mezi ně patří i GISy. 

 

1.4.1 Ve světě 

Většina významných kroků ve vývoji GISu jako takového se odehrála v 60. letech v 

Severní Americe. Nejdůleţitější roli v něm odehrály organizace Harward Laboratory for 

Computer Graphics, U.S. Geological Survey a Experimental Cartography Unit. Komerční 

sektor významně urychlil a posílil tento vývoj. 



 

Za první skutečné funkční geografický informační systém je považován The Canadian 

Geographic Information System (CGIS), implementovaný v roce 1966 a uvedený do plného 

provozu v roce 1971 [3]. Jedná se o největší současnou aplikaci GISů, zahrnuje asi 10000 

digitálních map zachycující rozloţení více neţli stovky údajů.  V následujícím období pak 

se rozvíjí počítačové mapovací systémy (CMS – Computer Mapping System, CAC – Com-

puter Aided Cartography) určené pro ukládání a manipulaci s prostorovými daty do podoby 

map, dosahující vysoké přesnosti a vizuální kvality. Jejich nevýhodou je neschopnost pro-

vádět hlubší analýzy, i kdyţ obsahují velké mnoţství dat. Existuje i druhý směr tvorby po-

čítačových systémů, které mají niţší kvalitu grafických výstupů, ale umoţňují prostorovou 

analýzu. 

Pokrok výpočetní techniky na začátku 80. let umoţňuje tvorbu nových systémů pro 

zpracování geografický dat, včetně jejich prostorové analýzy a širokého uplatnění GISů. K 

nejznámějším patří ARC/INFO od firmy ESRI (Enviromental Systems Research Institute) 

 

1.4.2 V České republice 

Vývoj GISů u nás začíná počátkem 70. let vývojem informačních systémů o území 

(ISÚ). Integrovaný informační systém byl vyvíjet od roku 1970 Státním ústavem pro 

územní plánování – TERPLANem Praha a Slovenským výzkumným a vývojovým centrom 

urbanizmu a architektury – CUA Bratislava (později URBION). 

V 80. letech se rozvoj ISÚ zpomalil. Na počátku 90. let došlo ke zrušení přísného 

embarga a k příchodu nového programového vybavení ARC/INFO. Po získání tohoto vy-

bavení byly stávající databáze ISÚ převedeny do toho prostředí a další vývoj přešel pod 

firmu ARCDATA Praha. 

Průběh vývoje GISů po 90. letech u nás nebyl zrovna nejlepší. V té době byly vyba-

vovány referáty ţivotního prostředí a jiné, jim naroveň postavené úřady programovým vy-

bavením ARC/INFO, o kterých nikdo neměl nějaké hlubší znalosti. Zodpovědní pracovníci 

si také neuvědomili onu skutečnost, ţe se jedná pouze o technické a programové vybavení 

bez digitálních dat. Společně s totálním nedostatkem lidí schopných pracovat s GISy se 

tehdy jednalo o neefektivně vynaloţené finanční prostředky. Do roku 2002 se stále ještě 

nepodařilo celou situaci zvládnout a část vybavení se nepouţívala odpovídajícím způso-



 

bem. Dalo by se tedy říct, ţe jediným kladem bylo vytvoření předpokladu, aby celá oblast 

ţivotního prostředí pracovala s jednotným systémem.  

 

1.4.3 Současný stav 

V současnosti jsou GISy schopny zpracovávat velké mnoţství prostorových dat, ale 

pouze na úrovni, která se podobá ručnímu zpracování. Umoţňují nám sice přístup 

k nejrůznějším datům, ale uţivatel musí přesně zadat, co a kde to má hledat. A to je díky 

tak obrovskému mnoţství dat obsaţených v multimediálních databázích velmi obtíţné.  

  

1.5 Programy pro GIS 

Existuje více neţ 100 programových balíků, které o sobě tvrdí, ţe mají schopnosti 

GIS. Dají se rozdělit do 6 základních skupin podle jejich typu a funkčnosti. 

- Profesionální 

Uţivatelé profesionálních programů jsou většinou vzdělání v oboru GIS, nejčas-

těji to bývají technici. Tyto programy jsou plně funkční a nabízejí nejvíce funk-

cí, jako například sběr a editaci dat, administraci jednotlivých databází nebo 

velké mnoţství prostorových analýz. Cena těchto programů se pohybuje 

v řádech desítek tisíc USD za jednu licenci 

- Desktop 

Zaměřeno hlavně na pouţití dat a tvorbu výstupů (mapy, grafy). GIS je zde chá-

pán jen jako nástroj pro podporu práce v jiném oboru. Cena za jednu licenci se 

pohybuje mezi 1000 – 2000 USD 

- Ruční 

Uţívá se pouze pro kapesní zařízení. Umoţňuje pouze jednoduché vyobrazení a 

analýzu. Cena je v řádech stovek USD 

- Komponenty 

Jedná se o sady (toolkity) GIS funkcí, ze kterých mohou programátoři vytvořit 

příslušnou aplikaci optimalizovanou pro daný problém. Uţivatelé obvykle ne-



 

vědí, ţe se jedná o GIS aplikaci. Umoţňuje převáţně zobrazení a dotazy, karto-

grafická nebo analytická funkce je zde omezena. Za jednu vývojářskou sadu se 

cena pohybuje mezi 1000 – 2000 USD, za jednu aplikaci pak uţivatel zaplatí asi 

100 USD    

- Prohlíţečka 

Producenti ji poskytují zdarma kvůli získání podílu na trhu, rozšíření jejich ter-

minologie a datových formátů 

- Internet GIS 

Nejvyšší počet uţivatelů ale nejméně funkcí. Jedná se o volně dostupné aplika-

ce. 

 

Lepší představu o poměru funkcí a pořizovacích nákladů si můţeme ukázat na obrázku. 

 

Obr.  1. Základní skupiny programů pro GIS podle jejich typu a funkčnosti [7]. 

 

 

 



 

2 GIS V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V České republice působí několik organizací zabývajících se ochranou ţivotního pro-

středí. Samotná ochrana ţivotního prostředí je pouze jedním z mnoha vyuţití geografic-

kých informačních systémů, avšak dá se povaţovat za jednu z nejdůleţitějších. Slouţí na-

příklad k inventarizaci přírodních zdrojů, zvířecích a rostlinných druhů, k modelování pří-

rodních procesů, jakými jsou eroze půdy nebo povodně a k monitorování nebezpečných 

látek v ovzduší, vodě a půdě.  

 

2.1 INSPIRE 

Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14.3.2007 o 

zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). 

V platnost vešla dne 15.5.2007 a je zaloţena na infrastrukturách pro prostorové informace 

zřízených a spravovaných jednotlivými členskými státy. [6] 

Tato směrnice poţaduje: 

- vytvořit interoperabilní data v souladu s implementačními pravidly 

- publikovat a aktualizovat metadata pro datové a síťové sluţby  

- vytvořit koordinační struktury 

- zajistit přístup veřejné správy z hlediska provázání vlastních dat 

- poskytovat síťové sluţby prostřednictvím Evropského Geoportálu 

- zajistit síťové sluţby 

- zpřístupnit vyhledávací sluţby veřejnosti zdarma 

- zajistit elektronický obchod pro zpoplatněné sluţby 

- zpřístupnit národní infrastrukturu prostorových dat třetím stranám 

 

Tato směrnice byla do české legislativy převedena v novele zákona 123/1998 Sb., o 

právu na informace se ţivotním prostředím. Zároveň byl spuštěn národní geoportál 

INSPIRE, který slouţí jako Informační systém veřejné správy, který spravuje Ministerstvo 



 

ţivotního prostředí České republiky. Tento geoportál lze nalézt na adrese 

http://portal.gov.cz , mapu pak na adrese http://geoportal.cenia.cz 

 

Obr.  2. Mapa portálu veřejné správy České republiky [8]. 

 

2.2 AOPK ČR 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) je organizační 

sloţka státu zřízená Ministerstvem ţivotního prostředí. Jejím hlavním posláním je péče o 

přírodu a krajinu na území České republiky. Podle rozhodnutí ministra spravedlnosti je 

oprávněna provádět znalecké posudky pro obory ekonomika a ochrana přírody. Tvoří ji 

ředitelství se sídlem v Praze a 36 regionálních pracovišť: 12 krajských středisek, 23 správ 

CHKO a jedno sloučené pracoviště.  

http://portal.gov.cz/
http://geoportal.cenia.cz/


 

Pro svoji práci jsem se rozhodl zabývat se vyuţitím geografických informačních sys-

témů krajským střediskem Zlín a zjistil jsem následující informace: Zlínské středisko 

AOPK ČR vyuţívá geografické informační systémy jako: 

- kartografický nástroj pro tvorbu map 

- nástroj pro podporu rozhodování 

- evidenční nástroj 

Pro všechny tyto moţnosti vyuţití pouţívá program ARCGIS 9 od firmy ESRI. Pod správu 

AOPK ČR ve Zlínském kraji spadá celý kraj kromě dvou lokalit a těmi jsou CHKO Bílé 

Karpaty, o kterou se stará Správa CHKO Bílé Karpaty v Luhačovicích a CHKO Beskydy, o 

kterou spravuje Správa CHKO Beskydy v Roţnově pod Radhoštěm. 

 

Obr.  3. Působnost AOPK ČR Zlínského kraje [9]. 

2.2.1 Kartografický nástroj 

Základem je vytvoření potřebné mapy na zakázku dle poţadavků zadavatele. Výsled-

ná mapa pak můţe být pouţita pro podporu rozhodování nebo pro evidenci.  

 



 

2.2.2 Podpora rozhodování 

Tuto funkci si můţeme ukázat na příkladu výstavby větrných elektráren ve větrném 

parku Kunovice-Police. Aby byla stavba těchto elektráren povolena, musí být vytvořeny 

odborné posudky, jako jsou mapa větrného parku, krajinný ráz nebo stav územní ochrany 

přírody. Tyto mapy se tvoří pro potřebu zjistit, jestli stavba změní krajinný ráz přírody (tj. 

odkud bude vidět), zda stavba nezasahuje do přírodních parků, chráněných území přírody, 

chráněných krajinných oblastí, územního systému ekologické stability nebo do Natury 

2000. Aţ po vytvoření všech těchto map můţe být stavba povolena. 

Viz příloha P I: Vymezení oblasti a místa krajinného rázu, příloha P II: Stav územní ochra-

ny přírody, příloha P III: Viditelnost větrného parku Kunovice-Police  

 

2.2.3 GIS jako evidenční nástroj 

Jedná se o databázový systém pro evidenci prostorových dat.  

 

2.2.3.1 Digitální registr územního systému ochrany přírody 

Lze jej nalézt na http://drusop.nature.cz a obsahuje registr objektů ÚSOP, jakými 

jsou: 

- zvláště chráněná území 

- ptačí oblasti 

- evropsky významné lokality 

- smluvně chráněná území 

- památné stromy 

Tento registr neobsahuje mapy, obsahem registru jsou soubory všech charakteristických 

znaků daného objektu 

 

http://drusop.nature.cz/


 

2.2.3.2 Územní systém ekologické stability 

ÚSES podle § 3 písmene a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je 

vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosysté-

mů, které udrţují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou sta-

bilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných va-

zeb. Rozlišujeme 4 úrovně ÚSES: 

- provinciální a biosférický – rozlehlé ekologické krajinné oblasti, reprezentující bab-

ství bioty v rámci biogeografických provincií a celé planety. Měly by mít plochu 

větší neţ 10000 ha 

- nadregionální – rozlehlé ekologicky významné krajinné celky s minimální plochou 

1000 ha. Jejich síť by měla zajistit podmínky existence charakteristických spole-

čenstev s úplnou druhovou rozmanitostí 

 

Obr.  4. Nadregionální ÚSES ve Zlínském kraji [10]. 

- regionální – jejich síť musí reprezentovat rozmanitost typů biochor (soubor podob-

ných biotopů) v rámci určitého území. Rozloha se pohybuje od 10 do 50 ha. 



 

- místní (lokální) – obvykle 5-10 ha. Jejich síť reprezentuje rozmanitost skupin typů 

geobiocénu v rámci určité biochory. 

 

2.2.3.3 Natura 2000 

Jedná se o soustavu chráněných území. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu 

druhů ţivočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nej-

cennější, nejvíc ohroţené či vzácné. Vytvoření této soustavy ukládají dva nejdůleţitější 

právní předpisy Evropské unie na ochranu přírody: směrnice 79/43/EHS o ochraně volně 

ţijících ptáků a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť. Poţadavky obou 

směrnic byly začleněny do zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 

zákona č. 218/2004 Sb. 

Ve Zlínském kraji se jedná tyto evropsky významné oblasti – Beskydy, Vlára-polesí, 

Bílé Karpaty, Semetín, Tesák, Nedakonický les, Chřiby a Chropyňský luh. A tyto ptačí 

oblasti – Horní Vsacko, Hostýnské vrchy a Beskydy 

Viz příloha P IV: Evropsky významné lokality zlínského kraje, příloha P V: Ptačí oblasti 

zlínského kraje 

 

2.2.3.4 Databáze dotačních programů podporujících péči o přírodu a krajinu 

AOPK ČR ve Zlínském kraji se zabývá těmito programy – Program péče o krajinu, 

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny a Operační program ţivotního prostředí. Pří-

kladem mohou být dotace na kosení luk nebo výsadbu nových stromů. 

 

2.2.3.5 Nálezová databáze ochrany přírody 

Jedná se o databázi slouţící pro zakreslování nově nalezených chráněných druhů zvířat či 

rostlin. Evidenci nálezů chráněných druhů za celou ČR lze najít na internetové adrese 

http://portal.nature.cz/x_nd_statistiky.php 

 

http://portal.nature.cz/x_nd_statistiky.php


 

2.2.3.6 Evidence vrstvy biotopů 

Slouţí k mapování biotopů na území ČR 

 

2.3 Magistrát města Zlína 

MMZ vyuţívá geografické informační systémy, podobně jako Krajský úřad, v mnoha 

svých odborech. Pro svou práci jsem se zaměřil na odbor ţivotního prostředí a zemědělství, 

který se dále dělí na oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, oddělení vodní-

ho hospodářství a oddělení ochrany přírody a zemědělství. Odbor ţivotního prostředí a 

zemědělství má vypracovaných několik koncepcí věnující se právě ochraně ţivotního pro-

středí a těmi jsou energetická koncepce, koncepce na sniţování emisí a dále spravuje zlín-

skou ekomapu. Mapový server lze nalézt na oficiálních stránkách města Zlín 

http://www.zlin.eu v záloţce mapy. 

 

2.3.1 Energetická koncepce 

Tato koncepce monitoruje parní a horkovodní výměníkové stanice a kotelny. U kote-

len dále monitoruje jejich výkon, emise a také co spalují. 

 

2.3.2 Koncepce na snižování emisí 

Zabývá se monitorováním NOx, NO2, PM10 a prachu v ovzduší. Monitoring zajišťují 

stanice rozmístěné po celém Zlíně. Uvedené koncentrace jsou v μg/m
3
. Odbor ţivotního 

prostředí monitoruje: 

- maximální hodinovou koncentraci NO2 z dopravy (viz příloha P VI) 

- průměrnou roční koncentraci NO2 z dopravy (viz příloha P VII) 

- stávající koncentraci NO2 z dopravy 

- průměrnou denní koncentraci prachu bez úklidu 

- průměrnou denní koncentraci prachu s úklidem 

http://www.zlin.eu/


 

- průměrnou roční koncentraci prachu bez úklidu 

- průměrnou roční koncentraci prachu s úklidem 

- průměrnou roční koncentraci NO2 

- průměrnou roční koncentraci NOx (viz příloha P VIII) 

- průměrnou roční koncentraci PM10 

2.3.3 Ekomapa 

Slouţí především široké veřejnosti jako orientační mapa se zdroji informací z oblastí 

vody, ovzduší, zeleně, přírodních zajímavostí, odpadů nebo důleţitých institucí. Ekomapa 

vznikla umístěním prvků zajímavých s ohledem k ţivotnímu prostředí na základní mapové 

údaje. Jsou na ni vyznačeny například památné stromy, zdravotní a cyklistické stezky, ve-

řejné studny, minerální prameny, přírodní památky a rezervace, významné krajinné prvky, 

sběrné dvory nebo sady na tříděný odpad. 

 

Obr.  5. Veřejné studny a památné stromy [11]. 



 

 

Obr.  6. Územní systém ekologické stability [11]. 

 

2.3.4 Mapa sesuvů 

Vyobrazuje oblasti, kde můţe docházet k ujíţdění částí svahu a to jak aktivní oblasti, 

kde je nebezpečí ujetí svahu velké, tak i pasivní, kde k ujíţdění docházelo v minulosti. Na 

následující mapě jsou černě zaznačeny neaktivní a červeně aktivní oblasti. Tou největší je 

oblast nad Malenovickou pilou. 

 

Obr.  7. Mapa sesuvů [11]. 

 



 

2.3.5 Záplavová území 

Monitoruje aktivní záplavová území, coţ jsou administrativně určená území, která 

mohou být při výskytu přirozených povodní zaplavena a pětileté, dvacetileté a stoleté po-

vodně. 

 

 

Obr.  8. Aktivní záplavové území a stoletá povodeň [11]. 

 

2.4 Krajský úřad Zlín 

Je orgánem kraje, který realizuje rozhodnutí Rady a Zastupitelstva Zlínského kraje a 

v přenesené působnosti vykonává činnosti stanovené zákony. Posláním Krajského úřadu 

Zlínského kraje je poskytovat veřejné sluţby, vedoucí ke spokojenosti občanů a 

k všestrannému rozvoji kraje. Krajský úřad má celkem 13 oblastí, kterým se věnuje. Pro 

svoji bakalářskou práci jsem se zaměřil na vyuţití geografických informačních systémů 

odborem ţivotního prostředí.  

 Vyuţití GISů odborem ţivotního prostředí KÚ Zlín, je prakticky totoţné s Magis-

trátem města Zlín, jenom zahrnuje celý kraj. Stejně jako magistrát, tak i KÚ spravuje vlast-

ní ekomapu nebo monitoruje záplavová území. 



 

2.4.1 Ekomapa ZK 

Stejně jako ekomapa Zlína, tak i tato slouţí především jako informační zdroj pro ši-

rokou veřejnost. Najdeme na ni například Evropsky významné lokality, CHKO, naučné 

stezky, památné stromy, cyklotrasy, ekofarmy, ale také spalovny odpadů, skládky a auto-

vrakoviště.    

Viz příloha P IX: Evropsky významné lokality a památné stromy ZK, příloha P X: Skládky 

a spalovny odpadů ZK 

 

2.4.2 Záplavová území 

Monitoruje aktivní záplavová území a pětileté, dvacetileté a stoleté povodně na úze-

mí Zlínského Kraje. Červeně vyobrazuje aktivní záplavová území a modře stoleté povodně. 

Viz příloha P XI: Záplavová území ZK 

 

2.4.3 Plán rozvoje vodovodů 

Jsou na něm vyznačeny vodojemy včetně jejich objemu, dále jmenovitá světlost 

(vnitřní průměr v mm) jednotlivých částí potrubí a také kanalizační systém. 

Viz příloha P XII: Vodovody a kanalizace ZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 Web map service 

Jedná se o webovou mapovou sluţbu, pracující na principu server-klient, umoţňující 

sdílet a publikovat geografické informace ve formě map nebo mapových kompozic na in-

ternetu a intranetu. Kaţdá z organizací pracující v ochraně ţivotního prostředí spravuje 

vlastní mapový server, který slouţí široké veřejnosti jako informační systém o stavu ţivot-

ního prostředí v blízkosti jejich bydliště. Na níţe uvedených odkazech lze nalézt mapové 

servery jednotlivých organizací uvedených v této bakalářské práci. 

- AOPK ČR - http://mapy.nature.cz  

- AOPK ČR (ÚSOP) -

http://drusop.nature.cz/tms/aopk_arcims/index.php?client_type=map_resize&Proje

ct=MAP=TMS_AOPK_ARCIMS&client_lang=cz_win&strange_opener=1 

- MŢP ČR - http://geoportal.cenia.cz 

- Magistrát města Zlín - http://www.zlin.eu/page/29451.mapy/ 

- Krajský Úřad Zlínského Kraje - http://gis.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=7644 

 

 

 

 

http://mapy.nature.cz/
http://drusop.nature.cz/tms/aopk_arcims/index.php?client_type=map_resize&Project=MAP=TMS_AOPK_ARCIMS&client_lang=cz_win&strange_opener=1
http://drusop.nature.cz/tms/aopk_arcims/index.php?client_type=map_resize&Project=MAP=TMS_AOPK_ARCIMS&client_lang=cz_win&strange_opener=1
http://geoportal.cenia.cz/
http://www.zlin.eu/page/29451.mapy/
http://gis.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=7644


 

ZÁVĚR 

Téma bakalářské práce jsem si zvolil proto, ţe se zajímám o problematiku ţivotního pro-

středí a současně také o moţnosti vyuţití výpočetní techniky při sledování stavu ţivotního 

prostředí. Vhodnou literaturu jsem vyhledal v univerzitní knihovně a byly mi odborníky 

doporučeny další odborné texty dostupné na webu. Při studiu literatury jsem poznal, ţe je 

to oblast velmi široká a zajímavá. Pro dokonalé vyuţití moţností GISů je třeba vţdy zvolit 

vhodný systém. Systémy musí být vzájemně propojeny a musí umoţnit pracovat na růz-

ných stupních řízení, např. stát - kraj - město - podnik, proto je vţdy pro určitou oblast čin-

nosti zvolen určitý systém (mapa, tabulka, graf). Na základě poznatků získaných ve třech 

organizacích ve Zlínském kraji se domnívám, ţe zvolené systémy byly vybrány dobře. Při 

diskuzi s odborníky mi nebyly sděleny ţádné negativní informace. Je nutno ale uvést, ţe 

kaţdý systém je náročný při volbě vhodných údajů a jejich zadání do sítě, a také na stálou 

aktualizaci. Pro zvýšení vyuţívání vytvořených systémů informací je třeba, aby v oblasti 

ochrany ţivotního prostředí pracovali odborníci znalí práce s těmito informačními systémy 

a moţností vzájemné komunikace mezi nimi. 
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