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Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu 
v havarijní zóně JE Temelín  

• Bezpečností výzkum II - Ministerstvo vnitra ČR – BVII – MV ČR č. VG20122015100 
• 2012 – 2015 

 
-Snížení dopadů kontaminace krajiny radioaktivními látkami zvýšením její retenční a 
akumulační schopnosti  
 

-Analýza krajinného pokryvu, odhady množství biomasy, logistika opatření k likvidaci 
(analýza cestní sítě) 
 

-Vytvoření modelu odtokových podmínek 
 

-Návrh změn v krajině v souvislosti se zvýšením retence a akumulace vody a látek 
 

-Zadržení radionuklidů v půdě, vegetaci, sedimentech; přestupové koeficienty 
 

-Vypracování návrhu průběžného monitoringu krajiny, zajištění a aktualizace prostorových 
dat 



Metodika - Systém monitoringu zemědělské krajiny a 
aktualizace databáze plodin v ZHP  

• Prioritou je ochrana obyvatelstva 
• V rámci havarijní připravenosti je nezbytné vytvořit, 

udržovat a aktualizovat databázi aktuálního stavu 
zemědělské krajiny – zdroj informací 

• Šíření a zadržení radionuklidů v krajině, likvidace 
následků havárie 

• Charakteristika zasaženého území 
• Přehled dat relevantních pro monitoring aktuálního 

stavu zemědělské krajiny v okolí jaderně energetických 
zařízení, poskytovatel, podmínky pořízení, doporučené 
metody jejich zpracování , význam k radiační ochraně a 
prevenci  



Vinciková, H., Hesslerová, P., Nedbal, V., 
Hakrová, P., Křováková, K., Procházka, J., 
Pechar, L., Pokorný, J. 2015. Systém 
monitoringu zemědělské krajiny a 
aktualizace databáze plodin v zóně 
havarijního plánování jaderné elektrárny. 
Certifikovaná metodika. Lesnická práce, 
s.r.o., 92 str. ISBN 978-80-7458-088-8 

http://www.enki.cz/cs/projekty/item/10
0-minimalizace-dopadu-radiacni-
kontaminace-na-krajinu-v-havarijni-
zone-je-temelin 



Data o krajině 
 

-Hlavními kontaminanty 137Cs, 90Sr  /  239Pu a 240Pu (malý migrační 
potenciál) 
 

137Cs – těkavé, jemný aerosol, dálkový přenos, meteorologické 
podmínky; povrchové půdní vrstvy - silně fixováno sorpcí v půdách a 
substrátech s obsahem jílu a organických látek 
 

90Sr – hrubší částice > 100 μm, menší území (ZHP), ale v půdním 
prostředí je ve formě vysoce mobilních chemických forem (vliv 
propustnosti podloží a hydrografické sítě), méně fixováno sorpcí v 
půdách 
 
- Data o půdě, vegetačním pokryvu, hydrologii, morfologii terénu, 
topografické informace, aktuální meteorologická data 
 



Datové zdroje 
 

 

-Data o krajině ČR – orgány státní správy i soukromé subjekty 
 

-Nejčastěji data mapového typu (prostorová data), v digitální i tabelární podobě (ČSÚ, 
ČHMÚ); geografické informační systémy 
 

- Prostorová data (vektorová, rastrová forma); obsah (topografická, tematická data) 
Státní úřady, ministerstva, v.v.i., atd. – správa databází  
 
- Data jsou zpoplatněna, licenční omezení; stát platí státu 
 
1) Data o krajinném pokryvu 
2) Data o pedologii 
3) Data o hydrologii / hydrografii 
4) Výškové poměry území 
5) Polohopis 
 
 
 





1) Krajinný pokryv 

1.a Databáze LPIS (Land Parcel Identification System) 
- Databáze GIS ve vektorové podobě MZe - SZIF; farmářské bloky půdy – probíhá 

aktualizace nad aktuálním ortofotem 

- Nevýhoda – pouze 6 základních kultur - orná půda, travní porosty, ovocné sady, 
vinice, chmelnice a jiné kultury (zalesněná zemědělská půda, porosty rychle 
rostoucích dřevin, ostatní) + geografické informace, výměra bloku, územně 
identifikační údaje, výměra v LFA či chráněném území, Natura 2000 a další 

- nejsou plodiny (výjimka – žádost o dotace) 

  

 3 základní moduly pro veřejnost 
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/): 
•Registr půdy pro farmáře (iLPIS) – aplikace určena evidovaným farmářům, umožňuje prezentaci evidovaných dat a obsahuje nástroje pro 
vedení osevních postupů. 
•Veřejný registr půdy (pLPIS) –http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/ 
Umožňuje prohlížení základních údajů z evidence využití půdy bez zvláštního přístupového oprávnění. Umožňuje také selektivní export 
vybraných dat (podle zadaného okresu nebo katastrálního území) ve formátech shp a dbf, tedy data ve vektorové podobě s připojenou 
databázovou tabulkou. Tato data pak lze snadno doplňovat, upravovat a využívat k nejrůznějším výpočtům.  
•WMS/WFS služby – určeno pro uživatele s vlastním komerčním GIS softwarem, umožňují do externích aplikací načítat mapy z LPIS 
(bezplatný přístup) 
Základní URL pro připojení dat do příslušné aplikace jsou: 
http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi 
http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi wfs.fcgi  
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1.b    Družicová data 

- Data pořizovaná v různých částech elektromagnetického spektra – hodnocení 
kvalitativních i kvantitativních vlastností vegetace (krajinný pokryv, biomasa, apod.) 

-  Volně dostupná data (Landsat, Sentinel 2A,2B – program Copernicus), komerční SPOT, 
IKONOS, atd. 

 

1.c    databáze CORINE Land Cover 

- Evropská databáze EEA, volně dostupné; CENIA 

- 1:100 000 

- Družicová data + další LPIS, topografie, ortofotosnímky 

- 1990, 2000, 2006, 2012, 2018 v přípravě 

- pět základních tříd (urbanizovaná území, zemědělské plochy, lesy a polopřírodní oblasti, 
humidní území, vodní plochy), v ČR 28; v Evropě 44 tříd  

 

1.d  Ortofotosnímky 

- Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. a ČÚZK 

- Rastr, WMS 

- 2 roky (do 2011 3 roky); přesnost (0,25 – 0,5 m), pixel 0,25m (do r. 2008 0,5m) 

 

 



1.e Data o ochraně přírody a krajiny 

• Spravuje AOPK 

• Mapování biotopů, Natura 2000, chráněná území, ÚSES, apod. 

• Vektorová data pro nekomerční účely zdarma; WMS 

 

1.f Informace o stavu lesa 

- Ústav hospodářské úpravy lesů 

- smíšenost lesů, vlastnické poměry, etážovitost, zakmenění, kategorie lesa, zvláštní 
statut, imisní zatížení, druhová skladba lesů, zastoupení věkových stupňů, zásoba, 
přírůstky, typologické zastoupení apod.  

- WMS služby, vektorová data 

 

1.g Stabilní katastr 

• Soubor historických map Stabilního katastru (SK) Čech, Moravy a Slezska je 
nejucelenějším a nejpodrobnějším pramenem, který umožňuje sledovat charakter 
české krajiny v první polovině 19. stol.  

• 1: 2 800 

• http://archivnimapy.cuzk.cz/ 

• ČÚZK 

• Zdroj informací pro rekonstrukci krajiny 

http://archivnimapy.cuzk.cz/


2. Pedologická data 

• VÚMOP, v.v.i. 
2. a Komplexní průzkum půd (KPP) 
- informace o půdním typu/ subtypu, obsahuje informace o zrnitosti, skeletovitosti a 

zamokření pro ornici a podorničí 

2. b Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
- pětimístný číselný kód, vyjadřující pedologické, sklonitostní a klimatické 

podmínky na dané lokalitě 
• První číslice (0 – 9) označuje příslušnost ke klimatickému regionu 
• Druhá a třetí číslice (1 – 78) označuje příslušnost k hlavní půdní jednotce 

(HPJ). HPJ je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekologickými 
vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním typem, 
subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých hlavních 
půdních jednotek výraznou svažitostí, hloubkou půdního profilu, 
skeletovitostí a stupněm hydromorfismu (http://bpej.vumop.cz/) – 
Vymezení hydrologických skupin půd (A-D) - infiltrace 

• Čtvrtá číslice (0 – 9) je kombinací informace o sklonitosti (0 – 6) a expozici 
(0 – 3) lokality vůči světovým stranám; odvozuje se převodovým klíčem, 
který kombinuje oba typy informace 

• Pátá číslice (0 – 9) je kombinací informace o skeletovitosti (0 – 3) a hloubce 
půdy (0 – 2); odvozuje se převodovým klíčem, který kombinuje oba typy 
informace 
 

http://bpej.vumop.cz/
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3. Hydrologická data 

• Databáze DIBAVOD Digitální báze vodohospodářských dat  

• VÚV TGM, v.v.i. http://www.dibavod.cz/ 

• zdarma 

 

• A02 – vodní tok (jemné úseky) (A03_Vodni_tok_JU.shp) 

• A03 – vodní tok (hrubé úseky) (A03_Vodni_tok_HU.shp) 

• A04 – meliorační kanály (A04zvm_Melioracni_kanaly.shp) 

• A05 – vodní nádrže (A05_Vodni_nadrze.shp) 

• A06 – bažina, močál (A06_Bazina_mocal.shp) 

 

http://www.dibavod.cz/
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4. Výškopis 
• Pro znázornění výškopisu daného území je využíváno digitálního modelu terénu, 

který představuje výškopisný model znázorňující zemský povrch.  

 

a) Digitální model terénu/reliéfu (DMT, DMR): digitální reprezentace reliéfu zemského 
povrchu v paměti počítače, složená z dat a interpolačního algoritmu, který 
umožňuje mj. odvozovat výšky mezilehlých bodů. Jedná se o model bez objektů na 
zemském povrchu 

 

b) Digitální model povrchu (DSM): zvláštní případ digitálního modelu reliéfu 
konstruovaného zpravidla s využitím automatických prostředků (např. obrazové 
korelace ve fotogrammetrii) tak, že zobrazuje povrch terénu a vrchní plochy všech 
objektů na zemském povrchu (střechy, koruny stromů apod.). Při jeho tvorbě se 
využívá dat laserového skenování či radarových dat. 

 

c) Digitální výškový model: je variantou DMT; pracuje výhradně s nadmořskými 
výškami jednotlivých bodů, je chápán ve formě rastru s definovanou hustotou bodů 



Český úřad zeměměřický a katastrální 

  •Výškopis 3D vrstevnice – je součástí ZABAGED. Vrstevnice s intervalem 5 – 2 – 1 m + hrany 
a body; stereofotogrametrie, 3 roky aktualizace; Přesnost výšky vrstevnic je závislá na 
sklonu a členitosti terénu a dosahuje 0,7-1,5 m v odkrytém terénu, 1-2 m v sídlech a 2-5 m 
v zalesněném terénu. 
•Výškopis – grid 10 x 10 – je rovněž součást výškopisu ZABAGED. Jedná se o rastr 
(10 x 10 m) trojrozměrně vedených (3D) bodů, který je odvozený z vrstevnic a terénních 
hran ZABAGED®.  
•Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) - výšky diskrétních bodů v 
pravidelné síti (5 x 5 m) bodů o souřadnicích X, Y, H, střední chybou výšky 0,3 m v 
odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou 
leteckého laserového skenování v letech 2009 až 2013.  
•DMR 5G - nepravidelná trojúhelníkové síti o souřadnicích X, Y, H, s úplnou střední chybou 
výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.  
•DMP 1G - zobrazení území včetně staveb a rostlinného pokryvu ve formě nepravidelné 
sítě výškových bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0,4 m pro přesně vymezené 
objekty (budovy) a 0,7 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného 
pokryvu).  



• Dalším zdrojem – data z družic snímajících ve stereopáru  

Zdarma:  

- ASTER GDEM http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp. (20 m výšková přesnost / 30 m 
polohová) 

- Sentinel 1A https://scihub.esa.int 

- The Shuttle Radar Topography Mission SRTM http://www.arcdata.cz/produkty-a-
sluzby/geograficka-data/digitalni-model-reliefu-cr/ (přesnost 12 / 15 m); území 90 x 60 
m 

- EU-DEM z roku 2013, který byl odvozen kombinací obou předchozích modelů (SRTM 
a GDEM) s informací o výšce pro pixel 30 x 30 metrů.  

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eu-dem 

 

     5. polohopis 

- ZABAGED je digitální geografický model v měřítku 1 : 10 000.  
- 116 typů geografických objektů zobrazených v databázi vektorovým polohopisem a 
příslušnými popisnými a kvalitativními atributy 
-ČÚZK 
-Vektor, WMS 
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Charakteristika odtokových poměrů v ZHP elektrárny Temelín 



Děkuji za pozornost 

Petra Hesslerová 
ENKI, o.p.s.  

Třeboň 
 

kontakt: hesslerova@enki.cz; M42barta@seznam.cz 
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