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Abstract 
 

 Využití GIS při lokalizacích a hodnocení dopadů environmentálních zátěží se v dnešní době 
jeví jako samozřejmé. Programová prostředí profesionálních GIS aplikací umožňují vhodně sestavit 
metodiku zpracování datových sad pro nalezení požadovaných skutečností. Díky zpracování úkolu 
v GIS aplikacích je možné komplexně a efektivně zastřešit celý proces, počínaje sběrem dat, přes 
jejich zpracování a vyhodnocení, po následnou vizualizaci. Článek rozebírá využití možností GIS na 
konkrétním projektu zpracovávaném pro Slovenskou agentúru životného prostredia (SAŽP) v Banské 
Bystrici. 
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1. Úvod 
 

Každá lidská činnost ovlivňuje jak přírodní, tak kulturní krajinu. Dopady nejrůznějších 
činností na stabilitu a vývoj ekosystémů, na zachování biodiverzity, přírodních zdrojů, udržitelnou 
výrobu a spotřebu, i vliv na lidské zdraví jsou významné. Pro naplnění strategického rámce 
udržitelného rozvoje a zlepšení celkového stavu životního prostředí je důležité zbavit se 
environmentálních zátěží. Problém představují zejména staré ekologické zátěže. Za ně považujeme 
závažnou kontaminaci horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo 
nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (např. o ropné látky, pesticidy, PCB, 
chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy). Kontaminované lokality představují především 
místa bývalých provozoven těžkého či chemického průmyslu, území postižené těžbou nerostných 
surovin, skládky odpadů, zemědělské areály, bývalé vojenské základny, apod. Smyslem příspěvku je 
ukázat jak byla tato místa lokalizována, popsána, komplexně vyhodnocena a spravována v databázi. 
Příspěvek by měl také mimo jiné posloužit k popularizaci řešení úloh v prostředí GIS. 
 
2. Představení 

 

Geografický informační systém (GIS) je počítačový nástroj pro získávání, ukládání, analýzy a 
vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k zemskému povrchu. Pracuje s daty, které mají svoji 
geometrii, topologii, atributy a dynamiku. GIS umožňuje tvorbu aktuálních map s optimální 
kombinací mapových vrstev. Ty mohou být tvořeny jak tabulkovými databázemi, tak vrstvami 
reprezentujícími body, linie a plochy. Umožňuje s těmito daty provádět prostorové analýzy, 
zobrazovat je, udržovat, aktualizovat jejich obsah. Data jsou členěna do vrstev, které reprezentují 
jednotlivé třídy objektů. Vrstvy je možné vzájemně překrývat, transformovat, tvořit obalové zóny, 
extrahovat prvky pro další analýzy, využívat množství analytických metod a editačních nástrojů. Díky 
nim můžeme nacházet nové skutečnosti napříč vstupními daty. Efektivní správa dat a datových sad 
spočívá v  možnostech organizace databází, vytváření a editace metadat. Nalezené skutečnosti je 
snadné kartografickými metodami zobrazit, doplnit popisky a anotacemi.  

 
2. Metodika zpracování 

 

Konkrétní aplikace GIS bude předvedena na vzorovém projektu pro agenturu SAŽP, Banská 
Bystrica, jako tvůrce metodiky identifikace a vytvoření registru starých ekologických zátěží (EZ) a 
následného zpracování dat. Projekt „Regionální hodnocení dopadů environmentálních zátěží na 
životní prostředí pro vybrané kraje“ vychází z analytické části studie. Lokality environmentálních 
zátěží byly v této fázi hledány přímo v terénu, na základě místního šetření a informací od  
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kompetentních orgánů státní správy. Etapa byla zaměřená na hodnocení rizikovosti environmentálních 
zátěží a kvalitu životního prostředí (např. z hlediska chráněných území či infrastruktury). V této části 
projektu byla vytvořena klasifikace relativní rizikovosti environmentální zátěže zejména na základě 
druhu a množství zjištěné kontaminace a jejího vztahu k prostředí, ve kterém se nachází. Jednotlivé 
lokality byly rozdělené na základě rizikovosti, reprezentované hodnotou K.  

Výsledky analytické části byly podkladem pro vypracování syntetické části. Úkol byl 
zpracováván v prostředí GIS. Byla provedena povinná aktualizace, zaměřená zejména na 
nejrizikovější environmentální zátěže příslušného kraje. U všech environmentálních zátěží byl 
zjišťován jejich vztah k půdě, chráněným územím, navrhovanému funkčnímu využití území, 
hospodářskému a sociálnímu rozvoji území a ke kvalitě životního prostředí. S využitím možností 
nástrojů GIS byly bodové lokality zátěží s těmito vrstvami konfrontovány podle atributů a vzájemné 
polohy. Byly tvořeny průniky a obalové zóny. Výběry byly prováděny pomocí mapové algebry, 
automaticky bodovány a exportovány do nových sloupců atributové tabulky lokalit vzniklých 
k tomuto účelu. Ty byly dále postoupeny k vzájemnému sčítání podle vztahu k jednotlivým složkám 
životního prostředí a socioekonomické sféry. Výsledkem bodování byla hodnota atributu R. 

Integrací výsledků systematické inventarizace environmentálních zátěží (hodnota K) a 
výsledků regionálního hodnocení dopadů environmentálních zátěží na životní prostředí a 
socioekonomickou sféru (hodnota R) byla zjištěna hodnota V. Výsledná hodnota V (V=K+R) určovala 
prioritu jednotlivých environmentálních zátěží v rámci zkoumaných oblastí. 

 
3. Zpracování v GIS 

 

Princip zpracování v GIS spočíval především ve vytvoření a naplnění rozsáhlé atributové 
tabulky. Ta bývá chápána jako matice hodnot. Počet řádků odpovídá počtu nalezených lokalit 
environmentálních zátěží (EZ) přímo v terénu případně zjištěných přes orgány státní správy. Sloupců 
bylo ve vzniklé matici 81. Do sloupců byly zaneseny např. hodnoty názvu lokalit, geodetická poloha, 
označení v mapě, příslušnost ke kraji, obci, zanesen stupeň provedených prací na lokalitě 
(verifikovaná, pravděpodobná, sanovaná environmentální zátěž), či hodnoty dílčích parametrů R, K, 
V. Byly přidávány desítky sloupců s poli, do kterých se zanášelo bodové ohodnocení dle metodiky 
SAŽP Banská Bystrica v závislosti na překryvu dané lokality se vstupními mapovými (informačními) 
vrstvami a s jednotlivými složkami environmentálních zátěží. 

Složky zátěží byly tvořeny bodovými, liniovými i polygonovými vrstvami, např. vrstvami 
CHVO, OP minerálních vod, OP vodních zdrojů, inatktivacií polutantů, kvalitou půd, půdních typů, 
biokoridory, biocentry, MCHU, VCHU, CHVU, koupelnými územími, památkovými zónami, 
RAMSAR, UEV, funkčním využití ploch, hustotou obyvatelstva, apod. Tyto vrstvy byly často dále 
dělené do dílčích kategorií (třídy, zonace, stupeň ochrany, vydatnost, apod.). Zobrazení překryvů 
vrstev s lokalitami zátěží je patrné z přiloženého výřezu z mapy (Obr1.).  

Při zapracování všech vzájemných průniků vrstev a plnění atributové tabulky bylo využito 
možností GIS. Především funkcí výběru dle atributu (např. při seskupování obodovaných lokalit za 
účelem jejich vizualizace), výběr dle lokality výskytu (např. pouze ty lokality, které se nacházely 
uvnitř ochranných pásem jiných vrstev). Uplatnily se i další jednoduché metody mapové algebry. 
Metodika zpracování vyžadovala např. odstupňovat výslednou bodovou hodnotu dle vzdálenosti od 
lokality EZ. Výsledku bylo dosaženo aplikací funkce vytvářejících obalové zóny kolem vrstev.                     
I pomocí dalších nástrojů, např. definujících průniky vrstev, překryvy, seskupení do kategorií, seřazení 
dle hodnoty, či pokročilých funkcí kalkulátoru polí (např. součty polí napříč vybranými vrstvami) je 
možné dosáhnout požadovaných výstupů. 

Výsledky byly při následné vizualizaci pomocí prahových hodnot seřazeny do kategorií dle 
rizikovosti a příslušnosti ke zvoleným třídám a vykresleny ve výsledných mapách (Obr.2). Syntézou 
vrstev byly vytvořeny mapy environmentálních zátěží, vztahů environmentálních zátěží k vodě, půdě, 
chráněným územím, funkčnímu využití území, kvality životního prostředí a mapa návrhů a priorit. 
Výřez z mapy priorit je zobrazen na obrázku (Obr.3). Výsledná zobrazení ukázala prioritní lokality 
zátěží ve vztahu k ohrožení zdraví a kvalitě života obyvatelstva, ohrožení zdrojů povrchové a 
podzemní vody, či znehodnocení významných chráněných území.  
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4. Závěr 
 

Výhodou zpracování v prostředí GIS je možnost rychlé aktualizace i zpětné vazby. V případě 
provedení sanace znečištěné lokality se sníží její hrozba. V atributové tabulce se tedy následně upraví 
bodové hodnocení dle aktuálního stavu. Opakovaně lze vygenerovat aktuální seznam se změněným 
pořadím lokalit, kde je třeba prioritně přijmout nápravná opatření.  

Při lokalizacích míst s environmentální zátěží v prostředí GIS můžeme narazit na několik 
problémů. Souvisejí především s nedostatečnou kvalitou vstupních mapových či databázových 
podkladů. Pro nalezení vypovídajících výsledů napříč vstupními daty je nutné v ideálním případě 
pracovat s daty generalizovanými do stejného měřítka se stejnou podrobností a přesností, mapovanými 
ve stejném časovém období, do shodného mapového díla, stejným kolektivem autorů. Data by o sobě 
měla obsahovat dostatečně kvalitní metainformace. Jen tak se vyvarujeme nepřesností způsobených 
zpracováním nepřesných dat přesnými metodami. 

V procesu  lokalizace a hodnocení dopadů environmentálních zátěží se GIS jeví jako mocný 
nástroj. Napříč dílčími vstupními vrstvami podává ucelený obraz o prostorovém rozmístění různých 
typů rizik s ohledem na místní obranou schopnost prostředí. V případě dostatečného množství 
vstupních údajů snadno rozdělíme lokality environmentálních zátěží na ty, na kterých je nutné provést 
opatření prioritně, a na ty, na kterých je součet rizik s ohledem na lokální zranitelnost ještě přijatelný. 
Vložené náklady tak poslouží životnímu prostředí efektivněji. 

 

 
Obr. 1.: Výřez z tematické mapy s patrnými překryvy mapových (informačních vrstev) 
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Obr. 2.: Výřez topografické mapy s klasifikovanými lokalitami EZ 
 

 
Obr. 3.: Výřez z výsledné mapy s vyznačením prioritních lokalit EZ a vyznačením typu zátěže 
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