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Anotace 
Práce se zabývá prostorovými analýzami, jejich teorií a praktickou aplikací.  

V teoretické části se uživatel seznámí se základními operacemi nad rastrem, s rozdělením a 
s teoretickými základy prostorových analýz a s popisem algoritmizací  vybraných  
prostorových analýz.  

Její praktická část má formu tutoriálu (multimediálního výukového materiálu) a má za úkol 
uživatele seznámit s prostorovými analýzami ve volně šiřitelném programu GIS GRASS. 
Tutoriál vede studenta postupně od teorie a algoritmizace vybraných prostorových analýz, 
přes základní operace umožňující import a zobrazení dat, volbu vhodné interpolace 
výškového rastru až po praktické využití vybraných analýz.  
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Annotation 
This work deals with spatial analyses, their theory and practical application. 

In the theoretical part the user will get to know the basic operations on a grid, separation 
and theoretical basics of spatial analyses and the algorithms of chosen spatial analyses. 

The practical part has a form of a tutorial (multimedia education material) and its task is to 
introduce spatial analyses in open source software GIS GRASS. The tutorial guides the 
user stepwise from the theory and algorithmization of spatial analyses to basic operations 
allowing importing and visualizing data, selection of suitable interpolating method and 
finally to practical application of chosen spatial analyses.   
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1 Úvod 
Cílem teoretické části práce je orientace v problematice prostorových analýz, hlubší 
studium teoretického pozadí, jejich členění a popis algoritmizace vybraných prostorových 
analýz.  

Cílem praktické části práce je vytvoření multimediálních výukových materiálů, které 
budou zahrnovat teorii prostorových analýz nad spojitým povrchem (rastrem) a jejich 
praktickou realizaci ve zvoleném GIS systému. 

Pro praktickou realizaci řešených prostorových analýz jsem zvolil program GIS GRASS 
5.4, který se svou filosofií řadí  do oblasti volně šiřitelného software. Výsledkem 
diplomové práce tedy bude vytvoření výukového materiálu, který seznámí uživatele 
s prostředím GIS GRASS 5.4 se zaměřením na prostorové analýzy nad rastrem a 
s teoretickým pozadím těchto analýz.  

Struktura celého tutoriálu je vytvořena podle myšlenky J. A. Komenského. To znamená, že 
je uživatel se systémem GRASS seznamován postupně, od nejjednodušších operací, až po 
složité hydrologické analýzy. 

V úvodu tutoriálu se uživatel seznámí s teorií a algoritmizací vybraných prostorových 
analýz nad rastry a dále se naučí importovat a vizualizovat potřebná data. Jelikož je pro 
prostorové analýzy zapotřebí kvalitně interpolovaného výškového rastru, je tématu 
interpolace věnována celá jedna kapitola. Na závěr práce si uživatel vyzkouší vybrané 
prostorové analýzy, u kterých je uveden postup i výsledek.  

Věřím, že má práce přiblíží všem uživatelům GIS systémů i širší odborné veřejnosti 
program GIS GRASS, který je i přes svou vysokou funkcionalitu a velmi nízké pořizovací 
náklady trochu opomíjen. 
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2 Rastry, jejich vlastnosti a základní operace 
Při tvorbě této kapitoly, pokud nebude uvedeno jinak, jsem vycházel z [10]. 

Pro prostorová data jsou používány převážně dva modely jejich reprezentace v digitální 
podobě. 

• vektorový  

• rastrový 

Jelikož je má práce zaměřená na prostorové analýzy nad rastrovými daty, budu se 
v následujícím textu věnovat pouze rastrové reprezentaci dat v digitální podobě. 

2.1 Princip rastrové reprezentace 
Na rozdíl od vektorové reprezentace se rastrová reprezentace zaměřuje na danou lokalitu 
jako celek. Většinou je používána pro reprezentaci spojitě se měnících jevů jako například 
digitální model reliéfu (DMR) či rozložení teploty. 

Základním stavebním prvkem je u rastrové struktury tzv. buňka (cell). Buňky jsou 
organizovány do tzv. mozaiky. Jednotlivé buňky obsahují hodnoty (values) zastupující 
zkoumanou lokalitu. 

Typy tvarů buněk: 

• čtvercová buňka,  

• trojúhelníková buňka,  

• hexagonální buňka.  

Nejčastěji se používá čtvercová mřížka - speciální typ mozaiky, protože: 

• je kompatibilní s datovými strukturami programovacích jazyků používaných pro 
tvorbu GIS software,  

• je kompatibilní s mnoha zařízeními pro vstup a výstup dat (monitory, scannery, 
plottery),  

• je kompatibilní s kartézským souřadnicovým systémem.  

V rastrové modelu je topologie definována implicitně (je jasné která buňka sousedí se 
kterou), tudíž není nutné ji explicitně ukládat jako pro vektorový model. 

Stejně jako vektorový model, rastrová datová struktura může nést informace o bodech, 
liniích a plochách. Bod odpovídá hodnotě v jedné buňce, linie odpovídá řadě spojených 
buněk se stejnou hodnotou a plocha odpovídá skupině navzájem sousedících buněk se 
stejnou hodnotou. 

Při využívání rastru pro reprezentaci povrchu je třetí rozměr reprezentován jako hodnota 
tohoto rastru. Ta je pak funkcí dvourozměrných souřadnic z = f (x,y).  
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Při reprezentaci prostorových objektů mozaikou je třeba dbát na zvolení vhodného 
rozlišení, resp. velikosti buňky-pixelu (zkratka od picture element - obrazový bod). Při 
nevhodné volbě rozlišení může dojít buď k zbytečnému ukládání mnoha dat na disk nebo 
naopak ke ztrátě prostorových informací. 

2.2 Princip pravidelné čtvercové mřížky 
Definice pro dvourozměrný prostor (2D): Čtvercová mozaika (mřížka) je v souřadnicovém 
systému jednoznačně definována souřadnicemi počátečního bodu, velikostí buňky a 
počtem buněk ve směru X a Y. 

Použití dvourozměrných matic je výhodné, jelikož jsou: 

• dobře definovatelné matematickým aparátem,  

• jednoduše implementovatelné jako základní datový typ většinou programovacích 
jazyků (2D pole),  

• obecně použitelné, jelikož na každý pixel může být použita jakákoli definovaná 
operace.  

Nevýhody použití matic pro reprezentaci rastrových dat jsou: 

• detail - celý obraz je reprezentován stejným způsobem, tudíž uložení velké oblasti, 
skládající se z pixelů stejného typu, není nijak optimalizováno,  

• abstrakce - k získání méně detailního obrazu je nutné použít všechna data,  

• náročnost na úložný prostor - zbytečné plýtvání místem,  

• plýtvání pamětí - celý datový soubor musí být v paměti, což může být rozhodující u 
velkých obrazů.  

2.3 Mapová algebra 
Další a největší výhoda rastrové reprezentace ve které jsou atributy uloženy v jednotlivých 
vrstvách je, že jakákoliv matematická operace provedená na jednom, nebo více atributech 
jedné (té samé) buňky může být jednoduše aplikovaná na všechny buňky vrstvy. V mapové 
algebře se používají stejné algebraické operace jako v klasické algebře. Operace nad 
rastrem (2D maticí) mají jednoznačně definovaný matematický aparát, který se někdy 
nazývá Kartografické modelování (Cartographic Modelling). [2] 

Použití mapové algebry je velmi jednoduché. Uživatel zadá pouze prostorové operace, 
které se mají použít, jména vstupních rastrů a jméno výsledného rastru. Počítačový 
program potom aplikuje požadovanou operaci na všechny buňky rastru. Tímto způsobem 
se dají jednoduše zapsat výpočetní modely jako sekvence výpočtů. Jako výsledek Mapové 
algebry je vždy nová vrstva, která se dá využít k dalším výpočtům. [2] 

Mapová algebra používá objekty, činnosti a kvalifikátory činnosti. Ty mají obdobné 
funkce jako podstatná jména, slovesa a příslovce. 

Objekty slouží k uložení informací nebo jsou to vstupní hodnoty. Jako objekty se používají 
rastry, tabulky, konstanty, … 
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Činnosti jsou příkazy jazyka (operátory a funkce) - vykonávají operace na objektech.  

Jako operátory se používají obvyklé matematické, statistické, relační a logické operátory, 
např.: +, -, *, /, >, <, >=, <=, <>, mod, div, and, or, not, … . 

Funkce se dělí na: 

• Lokální - nová hodnota buňky vzniká z individuální buňky jedné nebo z prostorově 
si odpovídajících buněk více vstupních rastrů. 

• Fokální - nová hodnota buňky vzniká z jejího definovaného okolí ve vstupní 
vrstvy/vrstev (přičemž je tato funkce aplikovaná na všechny buňky vrstvy (rastru) – 
posouvá se). 

• Globální – nová hodnota buňky vzniká ze všech buněk vstupní vrstvy (např. 
analýzy povrchů – viz. kapitola 6). 

• Zonální -  obdoba globální, k výpočtu nové hodnoty buňky se používají buňky jen 
z určité oblasti vstupní vrstvy. Tyto oblasti (zóny) jsou definovány v další vstupní 
vrstvě. 

Funkce se skládají z operátorů. Funkce zde můžeme chápat například jako klasické 
matematické funkce, pokud využívají matematické operátory. Př.: průměr na osmi-okolí 
buňky, hledání maxima, minima,… 

Mapová algebra má široké spektrum využití. Používá se při většině analýz nad rastrem. 
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3 Prostorové analýzy 

3.1 Definice prostorových analýz 
Většina informací, se kterými se setkáváme a které využíváme, má prostorový charakter. 
Jistým způsobem je vázána k určitému místu a reprezentuje ho. Toto místo je třeba chápat 
v širším slova smyslu - může to být bod, sada bodů, linie, sada (kolekce, svazek) linií, 
areál. V této souvislosti pak hovoříme o geoinformacích. Formalizací informace získáváme 
data, obdobně formalizací geoinformace získáváme geodata (resp. prostorová data). 
Analogicky bychom mohli specifikovat chápání prostorových analýz jako analýzu 
prostorových dat, to však není správné, protože ne každá analýza prostorových dat je 
prostorovou analýzou - pokud např. vytvoříme histogram úplné sady prostorových dat či 
vypočítáme jejich základní statistické charakteristiky, nevyužili jsme prostorový aspekt 
těchto dat a nejde tedy o prostorovou analýzu. [9] 

Prostorové analýzy představují kolekci technik, které vznikly v různých oborech a jejichž 
cílem byla analýza dat s důrazem na jejich prostorové vztahy. Významné postavení mezi 
těmito obory zaujímá statistika, ale řada postupů byla odvozena v geografii, geostatistice, 
ekonometrii, epidemiologii, v územním plánování a urbanizmu. Tyto postupy jsou 
používány v ještě širší škále aplikací včetně např. zdravotnictví a kriminalistiky. [9] 

Definice prostorových analýz podle [9] je následující: 

Prostorové analýzy jsou souborem technik pro analýzu a modelování lokalizovaných 
objektů, kde výsledky analýz závisí na prostorovém uspořádání těchto objektů a jejich 
vlastností. 

Prostorové analýzy představují soubor analytických metod, které vyžadují atributová data 
studovaných objektů ale i jejich geografickou lokalizaci.  

Prostorové analýzy dat jsou spjaty se studiem uspořádání prostorových dat. Zvláště se 
zabývají vyhledáváním nových vztahů mezi prostorovým uspořádáním a atributy objektů 
nebo geoprvky ve studované oblasti a s modelováním těchto vztahů s cílem dosáhnout 
jejich lepšího porozumění a předpovídání vývoje v oblasti. [9] 

Prostorové analýzy řeší řadu rozdílných prostorových problémů - od korekce obrazu a 
rozpoznání textury obrazu, přes interpolaci ovzorkovaného surovinového ložiska, průzkum 
prostorových a časoprostorových shluků nehod, modelování socioekonomických trendů až 
po studium migrace zvířat a lidí. Díky svému rozmanitému zaměření postrádají prostorové 
analýzy jasný systém kodifikace nebo jasný koncepční či teoretický rámec. [9] 

3.2 Typy používaných metod 
Dělení prostorových analýz je v literatuře pojímáno různě. Je to dáno zejména tím, že na 
prostorové analýzy můžeme nahlížet z mnoha směrů. Prostorové analýzy můžeme dělit 
způsobu zpracování dat, podle využitých postupů, podle oblasti uplatnění, prostorových 
operací a mnoha jiných kritérií. Při členění prostorových analýz bychom měli také 
zohlednit způsob organizace dat, protože některé typy dat se dají použít jen pro určité 
funkce. 

Dělení, které jsem převzal od různých autorů, postupuje od obecného rozdělení 
prostorových analýz k rozdělení prostorových analýz nad rastry. Vzhledem k rozdílnému 
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úhlu pohledu jednotlivých autorů na prostorové analýzy, jsou některé prostorové analýzy 
zahrnuty do vícero rozdělení.  

3.2.1 Rozdělení podle využitých postupů (aplikovaných technik) 
V rozdělení podle využitých postupů je vidět úzká vazba na členění disciplín, v rámci 
kterých techniky vznikaly. [9]  

• statistické prostorové analýzy dat (spatial statistics) - úzce spjaty s matematickou 
statistikou, 

• mapová analýza - ve smyslu mapové algebry, především překryvné operace, 

• metody matematického modelování - např. tvorba a analýzy multivariačních či 
regresních modelů, 

• interpolační metody – např. počítání rozložení jevu vzorků (teplota, tlak, …), 

• lokalizační a alokační metody – lokalizační úlohy řeší problém optimálního 
umístění, alokační úlohy řeší problém zásobování1, 

• síťové analýzy - ve smyslu geografických analýz, kde předmětnou sítí bývají 
dopravní, hydrologické či inženýrské sítě, 

• ostatní analýzy okolí a spojitosti - např. techniky zpracování obrazu, používané pro 
získání geometrických charakteristik obrazu či textury; gravitační analýzy apod.  

 

3.2.2 Rozdělení podle způsobu zpracování dat 
Prvním krokem při analýze prostorových dat je vizualizace primárních dat. Dalšími 
etapami (které mohou, ale nemusí následovat po vizualizaci) jsou etapa průzkumná a etapa 
modelovací. K zobrazení výsledků průzkumné a modelovací etapy se využívá opět prvního 
kroku – vizualizačních metod. [9] 

Zobrazovací metody je také možné ještě rozdělit na pre-modelling (přípravné zpracování 
dat) a post-modelling (výstupní zobrazovací metody). 

1) Zobrazovací (vizualizační) metody se zaměřují na zobrazení prostorových dat bez 
modifikace geometrie dat. Nevyžadují statistické zpracování dat, snad pouze při 
vymezení hranic tříd. Zobrazovacích metod se používá často při vytváření map, 
kartogramů nebo kartodiagramů. Výsledné mapové kompozice dokumentují 
objekty a jevy ve sledovaném území a jsou vizuálně interpretovány. Významné je 
sledování rozmístění objektů, evidence výskytu shluků nebo anomálně deficitních 
míst, hledání příčin takového stavu, sledování trendů v prostoru a čase, vliv 
jednotlivých faktorů na jejich výskyt a uspořádání a jejich korelace. 

                                                
1 Pokud je tato metoda prováděna nad rastrem, řadí se mezi prostorové analýzy. Pokud je ale prováděna nad 
vektorem, řadí se mezi síťové analýzy. Příkladem lokalizačního problému je výběr vhodného místa pro 
stavbu obchodního centra, kdy vycházíme ze známé lokalizace zákazníků a známé dopravní sítě. 
Optimalizačním kritériem je pak maximalizace zisku plánovaného obchodního centra. [9] 
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Příkladem aplikace vizualizačních metod je tvorba statistických map, zvláště 
kartogramů a kartodiagramů. 

2) Průzkumové metody nezobrazují původní data, ale používají data prostorově 
modifikovaná. Využívají tedy takové formy zpracování dat jako je např. vyhlazení, 
transformace, filtrace apod. Často provádějí sumarizaci hodnot. Zabývají se 
průzkumem mapové textury, vztahů a detekcí anomálií. 

Zobrazovací a průzkumné metody se využívají v průzkumové analýze dat, jejichž 
cílem je základní průzkum vlastností dat. K hlavním rysům průzkumové analýzy 
dat patří identifikace vlastností dat potřebných pro účely detekce textury dat, 
formulování hypotéz na základě evidovaných dat a pro některé aspekty ocenění 
modelu (např. věrohodnosti modelu). Doporučuje se využívat jednoduché, 
intuitivní a statisticky robustní metody. 

3) Třetí skupinu metod prostorové analýzy představují modelovací metody. Jejich 
základem je vytvoření vhodného modelu, ověření jeho vhodnosti pro sledovaný 
účel (např. vysvětlení vlivu jistých faktorů) a následně využití parametrů modelu 
pro interpretaci jevů, vztahů nebo využití modelu pro zkoumání následků jistých 
změn parametrů, časového vývoje apod. V oblasti modelování může k 
nejdůležitějším úlohám patřit prediktivní modelování, využívající často lokalizační 
a alokační úlohy. 

3.2.3 Rozdělení podle typu prostorové reprezentace 
Rozdělení podle typu prostorové reprezentace vychází z rozdělení prostorových 
reprezentací. Metody tedy můžeme rozdělit na metody vhodné pro kontinuální reprezentaci 
(rastry – náš případ, triangulovaný povrch) a metody vhodné pro diskrétní reprezentaci, 
které lze dále dělit podle typu geometrických primitiv. [9] 

Použití dat ve formě rastru má určité výhody a nevýhody oproti topologicky propojenému 
modelu vektorové databáze entit. Nevýhody zahrnují problém s tvarem objektů (např. 
říční, nebo silniční síť) – přesný tvar objektů je v případě rastru aproximován buňkami 
rastru a prováděná operace nad sítí nemůže začít bez toho aby nejdříve zjistila topologii 
z vlastního povrchu (rastru). Výhodou je, že rastr umožňuje použití mnoha prostorových 
analýz, které mají široké využití v praxi. 

3.2.4 Rozdělení podle prostorových operací 
Následující operace počítají nový atribut pro danou buňku jako funkci atributů okolních 
buněk v určitém prostorovém okolí2. Mimo interpolaci se všechny tyto operace provádějí 
nad spojitým povrchem. Tyto prostorové operace spadají pod rámec mapové algebry (viz. 
kapitola 2.3), přičemž využívají operace mapové algebry k dalším výpočtům. Prostorové 
operace jsou následující: [2] 

1. Interpolace – je předpovědění hodnoty atributu ẑ  na nevzorkovém bodě x0 
z měření provedených na vzorkových bodech xi, které spadají do daného okolí 
bodu. Interpolace se používá k vytváření spojitého povrchu z observací, které byly 

                                                
2 Okolí je většinou (ale není to podmínkou) isomorfní. Použití rastrů s proměnou velikostí buňky by 
požadovalo změnu algoritmů, ale celkově by nepoznamenalo výsledek operace.  
Isomorfismem míníme že ve většině případů se v GIS používá stejná velikost buněk pro celou oblast. 
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provedeny na okolních bodech (s řídkou hustotou), nebo k převzorkování rastru 
k získání jiné hustoty rastrových buněk. 

Interpolaci je věnovaná kapitola 5. 

2. Lokální operace předzpracování (prostorová filtrace) – nejjednodušší a 
pravděpodobně nejrozšířenější metoda prostorové filtrace spojitého povrchu je 
posun čtvercové matice (maska) po jednotlivých buňkách rastru a počítání nové 
hodnoty středové buňky masky Ci,j jako funkci hodnot okolních buněk masky. 
Matice je většinou rozměru 3x3 (ale můžeme použít i masku 5x5, nebo 7x7). 
Používané metody jsou např. vyhlazování (filtrace) a detekce hran. Více v [18]. 

3. Derivace prvního a vyššího řádu spojitého povrchu – jelikož je povrch ve formě 
rastru matematicky spojitý, je z principu možné vytvořit v kterémkoliv bodě 
matematickou derivaci.  

Z derivace prvního řádu z DMR získáme hodnoty sklonu a orientace svahů. 
Z derivace druhého řádu získáme profilovou konvexnost a planární konvexnost. 
Sklon svahů je definován jako tečna k povrchu (DMR) a skládá se ze dvou složek: 
gradientu, což je směr největší změny sklonu a orientace, což je azimut této 
maximální změny. Tato terminologie je převzata podle [5]. Mnoho autorů používá 
sklon ve významu gradientu a expozici místo orientace svahů. Sklon a orientace 
svahů jsou pro mnoho analýz postačující, ale pro geomorfologické analýzy jsou 
důležité i derivace druhého řádu: profilová a planární konvexnost a konkávnost. 
Sklon svahů se většinou měří v procentech, stupních, nebo radiánech a orientace 
svahů se měří ve stupních. Konvexnost se měří ve stupních na jednotku délky (např. 
stupně na 100m). 

Tomuto tématu se věnuje kapitola 5.3. 

4. Odvození topologie povrchu a říční sítě – Jelikož se v praktické části zabývám 
především hydrologickými analýzami, tak jsem podrobnější popis bodu 4 zahrnul 
do kapitoly 6.1. 

5. Shlukování – z Booleanského výběru, nebo klasifikace atributů buněk vzniknou 
množiny buněk, které spolu prostorově sousedí, ale které nemohou být 
identifikovány jako součást prostorového celku. Shlukovací operátor prochází rastr 
po buňkách a zkoumá, jestli nějaká buňka v 3x3 okolí má stejnou třídu (atribut). 
Pokud ano, potom jsou obě buňky spojeny do jednoho shluku. Výsledkem je to, že 
každá skupina sousedících buněk je spojena ve větší prostorové shluky, což může 
být užitečné pro mnoho účelů. 

6. Viditelnost, stínovaný reliéf a intenzita záření – tyto tři metody počítají dráhu světla 
mezi světelným zdrojem na, nebo nad DMR a jeho efekt na ostatní oblasti. Počítají 
linii dohledu (která určuje viditelnost), povrch se stínovaným reliéfem pro pseudo-
3D zobrazení a denní nebo roční přísun slunečního záření.  

3.3 Cíle prostorových analýz 
Cílů prostorových analýz je asi tolik, kolik je různých oborů a zájmů lidských činností. Při 
použití prostorové analýzy získáme (nebo chceme získat) další informace o zájmové 
oblasti z již daných dat. Kvalita výstupních dat se odvíjí nejen od podrobnosti, 
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věrohodnosti a kvality vstupních dat, ale také od vhodnosti volby výpočetního algoritmu a 
pečlivosti pracovníka. 

Cílem mé práce je (mimo jiné) kvalitně interpolovaný výškový rastr a následné provedení 
několika základních morfometrických a hydrologických prostorových analýz (viz. kapitola 
5 a 6). Z hlediska Mapové algebry používám Fokální (např. rastr orientace svahů, rastr 
směrů odtoku z buňky) a Globální funkce (např. modul r.flow – kapitola 6.6).  

Pro mou práci připadá nejvhodnější dělení podle kapitoly 3.2.4 - Rozdělení podle 
prostorových operací. Z tohoto rozdělení budu využívat operaci Interpolace k vytvoření 
kvalitního DMR (viz. kapitola 5), Derivace prvního a vyššího řádu spojitého povrchu a 
Odvození topologie povrchu říční sítě.  

3.4 Prostorové analýzy a prostorové modely 
V mnoha oblastech lidské činnosti (nejenom v GIS) se využívají prostorové modely a 
prostorové modelování. Jako prostředek k tvorbě, aktualizaci, nebo údržbě některých 
prostorových modelů se využívají prostorové analýzy. V této kapitole uvedu základní 
dělení prostorových modelů, které se týkají přírodních a sociálních věd podle [7].  

Přírodní vědy 
Goodchild [8] a Fedra [6] používají následující rozdělení prostorových modelů 
v přírodních vědách: 

1. Modelování atmosféry – obsahuje cirkulační modely, které se využívají ke krátkým, 
nebo středně dlouhým předpovědím počasí, nebo ke globálním, regionálním, nebo 
mikroklimatickým předpovědím. Dále ke tvorbě modelů difůze atmosféry, nebo 
k modelování šíření znečištění z jednoho místa. Liniové, nebo plošné zdroje dat 
jsou získávány z atmosférických procesů, které obsahují i chemické reakce. 

2. Hydrologické modelování – zahrnuje povrchové vodní modely, jako je model 
odtoku dešťových srážek, modely průběhu vodního toku a záplavové modely. Dále 
pak modely podzemní (spodní) vody – např. modely toku podzemní vody a 
transport kontaminace spodních vod. 

3. Modelování krajinných/povrchových a podložních procesů, což zahrnuje růst 
vegetačního krytu. Modely eroze a salinizace, geologické modely podložní 
kontaminace na nebezpečných skládkách nebo uložištích jaderného odpadu jsou 
často kombinovány s hydrologickými modely (povrchová a spodní voda). 

4. Modelování biologických/ekologických systémů se skládá z modelů přírodní 
vegetace a pohybu fauny, např. modely růstu lesů, modely výnosů z lovu 
sladkovodních ryb, modely migrace mořských ryb a jiných mořských živočichů a 
vliv rybolovu na množství ryb. 

5. Integrované modelování zahrnuje kombinaci dvou a více z výše uvedených skupin 
modelů. Jako např. model ekosystému a atmosféry, nebo modly klimatu, vegetace a 
hydrologie. 
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Sociální vědy 
Prostorové modely v sociálních vědách mají svůj původ v různých vědních oborech, jako 
je ekonomie, geografie, sociologie a dopravní inženýrství.  

1. Ekonomické modely s prostorovou dimenzí zahrnují modely mezinárodního i mezi-
regionálního obchodu, modely regionálního ekonomického vývoje, založené na 
funkci produkce, různé definice ekonomického potenciálu a multi-regionální 
vstupní/výstupní analýzy. Dále poměrové (měřítkové) modely intravilánu a trhu s 
byty ve městech založené na systému tržní ceny. Normativní ekonomické modely 
založené na teorie umístění (minimalizace nákladů na umístění a dopravu) jsou 
používané k určení optimálních míst pro průmyslovou výrobu, hypermarkety, nebo 
jiné provozovny. 

2. Geografické modelování zahrnuje model prostorového šíření inovací (novinek), 
které je obdobné jako epidemiologické modely. Migrační modely založené na vlivu 
vzdálenosti a odlišnosti mezi původní a cílovou zemí, běžně kombinované se 
statistickými modely populační dynamiky. 

3. Sociologické modelování slučuje prostorové modely segregace socioekonomických, 
nebo etnických skupin v obydlených oblastech. Invaze do obydlených oblastí 
populačními skupinami založené na analogii rostlinných a živočišných systémů 
(„sociální ekologie“). 

4. Modelování v dopravním inženýrství obsahuje modely cestování a dopravy nákladu 
založené na entropii. 

5. Integrované modelování obsahuje koncepty, kdy jsou zkombinovány dva nebo více 
z výše uvedených specializovaných modelů. Typicky se tyto modely skládají 
z modelu oblasti aktivit, využití země a cestování. A v poslední době ještě také 
aspekty životního prostředí jako odběr energie, emise oxidů uhlíku, znečištění 
ovzduší, a šíření hluku z nadzemní dopravy v otevřeném terénu. 
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4 Začínáme s GRASS 
Teoretické stránce prostorových analýz je věnována zejména kapitola 3. V ostatních 
kapitolách se však k teorii prostorových analýz vracím a jsou osvětlena další teoretická, 
nebo algoritmizační fakta potřebná pro další práci.  

Pro praktickou aplikaci prostorových analýz jsem zvolil nekomerční program GIS GRASS. 
V současné době je na stránce http://www.grass.itc.it/download/  zdarma ke stažení několik 
verzí GRASS. Jedná se zejména o stabilní verzi GRASS 5.4, GRASS 6.0 a testovací verzi 
GRASS 6.1. Jelikož se GRASS vyvíjí den ode dne a téměř každý den je k dispozici nová 
instalace testovacích verzí, zaměřím se v následujícím tutoriálu na stabilní verzi GRASS 
5.4, u které byl při začátku mé práce vývoj již dokončen. Zmíním se ale i o vylepšených 
vlastnostech (funkcích), které přinášejí nové verze GRASS. 

V tutoriálu se budu zabývat analýzami nad rastrovými daty. Tomu je uzpůsobena i celá 
struktura tutoriálu. V úvodu jsou zmíněny jen ty základní funkce GRASS, které 
potřebujeme pro import dat a následnou práci s rastry. Manuály a další tutoriály pro práci 
s vektorovými, ale i rastrovými daty najdeme na stránce http://grass.itc.it/gdp/index.php, 
http://www.fle.czu.cz/~jachym/grass.html, nebo http://gama.fsv.cvut.cz/~grass/.  

Při popisu jednotlivých modulů a jejich parametrů jsem vycházel ze [15]. Pokud jsem 
použil jiný literární pramen, je to v textu uvedeno. 

4.1 Co nabízí GIS GRASS? 
Tato kapitola byla převzata z [14]. 

Geografický informační systém GRASS (Geographical Resources Analysis Support 
System) je kombinovaný rastrový a vektorový GIS. Obsahuje přes 400 programů a 
pomocných prostředků, sloužících k práci s rastrovými, vektorovými a bodovými daty, 
vytváření map v digitální a analogové formě, zpracování multispektrálních obrazových dat, 
vytváření a ukládání prostorových dat. Vedle graficky orientovaného uživatelského 
rozhraní disponuje GRASS i textovou příkazovou konzolí. GRASS lze připojit na tiskárnu, 
plotr a digitalizační prkno. Jeho prostřednictvím je možné přistupovat k datům z externích 
databází. Je proto ideální pro plánování krajiny a inženýrsko-technické použití. Stejně jako 
jiné GIS balíky, umožňuje i GRASS práci s vektorovými daty reprezentujícími silnice, 
vodní toky, hranice a jiné objekty. Prostřednictvím integrovaných digitalizačních funkcí 
lze aktualizovat vektorové mapy. Je velmi silný při zpracování prostorových rastrových 
dat. GRASS moduly umí provést konverzi mezi vektorovým a rastrovým formátem. 
GRASS dále obsahuje nástroje, které z něj vytváří plnohodnotný on-line GIS, přístupný 
přes World-Wide-Web (WWW). Příkladem může být instalace GRASS na serveru ITC v 
Trentu (Itálie). Odkaz najdete na oficiálních stránkách GRASS 
(http://grass.itc.it/start.html). 

Síla GRASS spočívá ve více oblastech. Jednoduché uživatelské rozhraní ulehčuje 
začátečníkům počáteční kroky při práci v GIS. Velmi zajímavá je možnost 
doprogramování vlastních modulů. Pokročilejší uživatelé, kteří touží psát vlastní moduly, 
se je mohou na základě zdrojového kódu programů nebo s pomocí manuálu pro 
programátory naučit psát a využít k nim dokumentované a bohaté knihovny GRASS (API 
pro programovací jazyk C). Tyto knihovny umožňují přidávání nových a vysoce 
vyvinutých funkcí. Na úrovni skriptů si lze usnadnit práci a zautomatizovat často ručně 
prováděné a opakující se operace. GRASS má také velmi dobře propracované a 

http://www.grass.itc.it/download/
http://grass.itc.it/gdp/index.php
http://www.fle.czu.cz/~jachym/grass.html
http://gama.fsv.cvut.cz/~grass/
http://grass.itc.it/start.html
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algoritmizované prostorové analýzy nad spojitými (rastrovými) daty. Toto je ukázáno  
v kapitole 6. Horší je to již s prací s vektorovými daty. Při importu dat z formátu shapefile 
je možné spolu s vektorovou kresbou importovat pouze jeden atributový sloupec3.  

Díky schopnosti pracovat s rastrovými daty lze GRASS dobře využít jako povrchového 
modelovacího systému. GRASS obsahuje více než 100 multifunkčních modulů pro 
analýzu a zpřístupnění rastrových dat. Modely srážek a povrchových odtoků, počítání drah 
povrchových odtoků, šetření stability svahů a mnoho dalších - prostorové analýzy jsou jen 
jedním z příkladů použití.  

Kromě standardní dvojrozměrné analýzy dovoluje GRASS zpracovávat data i ve třech 
dimenzích. Rastrová, vektorová a bodová data lze použít při vizualizaci. Příkladem tohoto 
použití může být návrh letiště, analýza krajiny a prostorových náchylností. Vizuální 
prostředky umožňují animaci prostorových dat. 3D pohledy tak mohou být prezentovány 
jako jednotlivé obrázky nebo jako MPEG film a uloženy pro další práci. 

GRASS obsahuje rovněž soubor modelů z oblasti hydrologických modelů a analýz. Jedná 
se mimo jiné o vymezení povodí, analýzy povodňových vln a využití různých modulů pro 
kompletní simulaci povrchového odtoku z daného území. Další moduly mohou vytvářet 
diagramy a statistiky k modelovaným a kalibrovaným datům. Dále je možné v GRASS 
pracovat s krajinnými daty a odvodit některé parametry na základě numerických dat. 

Moduly pro práci s obrazovými daty jsou srovnatelné se špičkovými produkty tohoto 
sektoru. Mnohdy jsou i bohatší než proprietární GIS. Obsahují množství nástrojů 
sloužících ke zpracování a vyhodnocování multispektrálních satelitních dat, stejně jako 
moduly pro produkci ortogonálních map z naskenovaných leteckých snímků. GRASS tak 
umožňuje využít takřka veškerých možných cest, vedoucích k importu dat do GIS. 

Od roku 1998 je tradiční textová konzole doplněna novým grafickým uživatelským 
rozhraním, založeným na Tcl/Tk. Tím vzniklo jednoduché grafické rozhraní, které je 
nezávislé na platformě. Toto rozhraní umožňuje uživatelům rychle a jednoduše importovat, 
prohlížet a zpracovávat data. Všechny hlavní moduly, přítomné v GRASS, jsou přístupné z 
nového grafického rozhraní. Rozhraní se skládá z jednotlivých oken sloužících k zadávání 
vstupních údajů, čímž je uživatelům zpřístupněna plná funkcionalita GRASS i přes toto 
rozhraní. 

Vývojářský tým GRASS, jehož programátoři jsou rozptýleni téměř po všech kontinentech, 
pracuje na tom, aby funkcionalita GRASS byla i nadále rozšiřována. Budoucí vývoj 
zahrnuje i moduly, které uživatelům umožní plnohodnotnou práci s trojdimenzionálními 
daty, což není schopnost zcela běžná u ostatních GIS. Uživatelé budou v budoucnu moci 
pracovat v opravdovém 3D-GRASS s rastrovými, vektorovými a bodovými daty. Dodnes 
provedené změny zahrnují, oproti verzím GRASS 4.x, práci s daty s plovoucí desetinnou 
čárkou v oblasti rastrové a podporu více atributových informací v oblasti bodové.  

GRASS je distribuován po Internetu a na CD-ROM v binární podobě pro různé UNIXové 
platformy, stejně jako v podobě zdrojového kódu v jazyce C. Zajímavým aspektem je 
příslušnost GRASS pod GNU General Public License (GPL, www.gnu.org), která z GRASS 
činí software svobodně přístupný a prodejný pouze s tou podmínkou, že jsou s jeho 
                                                
3 Toto by již neměl být problém od GRASS verze 6.0, kdy se soubory typu shape-file, dgn, atd. již 
neimportují, ale externě vážou (linkují) pomocí knihovny OGR. Pak je přístupná celá atributová tabulka 
vektorového souboru. Došlo také k přidání podpory externích databází (DBMS).   

http://www.gnu.org
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distribucí šířeny i zdrojové kódy a novému majiteli není bráněno v další distribuci. 
Samozřejmě lze ke GRASS poskytovat komerční služby. Tím se GRASS řadí k filosofii 
Open Source a Free Software, která již pomohla k rozšíření operačního systému 
GNU/Linux. 

Z koncepčního hlediska je GRASS modulárně vystavěný GIS. To znamená, že veškerou 
práci s daty obsluhuje zvláštní modul. Tím jsou jednotlivé části GIS přehledně rozděleny a 
umožňují transparentní práci. 

4.2  Vytvoření nového projektu 
V principu je GRASS normální aplikační program. Od verze 4.2.1 disponuje grafickým 
uživatelským rozhraním, které lze obsluhovat pomocí myši. Vedle toho zůstala 
z předchozích verzí zachována možnost zadávání příkazů do terminálového okna GRASS 
[14]. Zaměříme se spíše na příkazy formou příkazového řádku, protože grafická okna 
GRASS se od sebe verze od verze liší.  

GRASS spustíme příkazem: $ grass54 

Objeví se uvítací okno programu, kde nastavíme cestu ke GRASS GIS databázi (obvykle 
/home/jmeno uzivatele/), vybereme location a následně mapset.  

4.2.1 Location a mapset 
Území projektu je v GRASS označováno jako location. Location je definována okrajovými 
souřadnicemi a projekcí. V této location se nachází jednotlivé pracovní oblasti – tzv. 
mapsets. Často stačí pouze jeden mapset, který je velký jako location. Při definici location 
bychom měli myslet na to, že se tyto hodnoty již později nedají změnit (případně pouze 
s jistými pokročilými znalostmi přímo v databázi). Proto zvolíme území raději větší, 
abychom předešli případným problémům. [14] 

Při zakládání nové location (volba Create New Location) potřebujeme nejprve vyplnit 
název location, mapset a cestu k fyzickému uložení databáze (viz. obrázek 1). 
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Obrázek 1 Vytvoření nové location 

Po vyplnění všech políček zmáčkneme <ESC> a <ENTER> a poté potvrdíme vytvoření 
nové location.  

Následně jsme dotázáni, jestli máme veškeré potřebné informace pro založení nové 
location (jedná se souřadnicový systém, parametry dané projekce, souřadnice dané oblasti 
a krátký popis nové location). Zmáčkneme <Y> a <ENTER>.  

Volba souřadnicového systému: stiskneme <D> pro „Other Projection“. Jsme dotázáni na 
„One line description for location“ – napíšeme krátký popis nové location (např. 
Šumavská jezera) a potvrdíme.  

Následuje název kartografického zobrazení. Pro vypsání všech dostupných zobrazení 
můžeme napsat list. V České republice se používá zobrazení S-JTSK (nebo zkráceně 
Křovákovo zobrazení), tak provedeme volbu krovak.  

Poté musíme vybrat správný elipsoid a případné konstanty. Oblast České republiky je 
nejlépe aproximována Besselovým elipsoidem, který je zde pod volbou hermannskogel. 
Dále potvrdíme, že jednotky jsou metry a následuje poslední krok: zadání souřadnic 
krajních bodů požadované oblasti. Pokud je přesně neznáme, budeme pokračovat volbou 
<ESC> + <ENTER> a nastavíme je po importu požadovaných dat pomocí g.region (viz. 
kapitola 4.4.1). 

Pro naše potřeby  zvolíme souřadnice pro oblast Šumavských jezer podle obrázku 2: 
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Obrázek 2 Nastavení regionu 

Rozlišení rastru (GRID RESOLUTION) se zadává dle potřeby. Pro naše analýzy zvolíme 
velikost rastrové buňky 15 (v tomto případě odpovídá délka hrany rastrové buňky (pixelu) 
patnácti metrům). Tato velikost je pro analýzy postačující a výpočetní doba algoritmů je 
uspokojivá. Pokud se pracuje pouze s vektory, rozlišení rastru nehraje žádnou roli. Jelikož 
se ale budeme věnovat rastrovým analýzám, bude pro nás rozlišení rastru důležité. Špatná 
volba velikosti rastrové buňky může vést ke zkresleným výsledkům, nebo naopak 
k dramatickému nárůstu doby výpočtu.  

Pak už jen zmáčknout <ESC> a <ENTER>, potvrdit vytvoření nové location, a potom 
klávesami <ESC> a <ENTER> spustíme vlastní prostředí GRASS.  

4.3 Import dat 

4.3.1 Import dat do GRASS 5.4 – v.in.shape 
Modul v.in.shape importuje ESRI – shapefile do vnitřního formátu GRASS 5.4. Modul 
můžeme spustit napsáním v.in.shape do příkazové řádky – poté budeme vyzváni krok za 
krokem k zadávání parametrů. Nebo můžeme napsat příkaz přímo s parametry: 

v.in.shape[-loud] input=jmeno [output=jmeno] [verbose=debug level] [logfile=jmeno] 
[snapdist=snapovací vzdálenost] [scale=orig. meritko] [attribute=jmeno atribrutu] 
[label=jmeno cat] 
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Poznámka 
Vlajka, nebo parametr uvedený v hranatých závorkách […] je považován ze nepovinný. 

V dalším textu používám termín rastrová mapa a vektorová mapa. Tyto pojmy jsou 
ekvivalentní pojmu vrstva používaném v ESRI-terminologii. 

• rastrová mapa je 2D matice s uloženými hodnotami, která vyjadřuje určitý povrch, 

• vektorová mapa je skupina linií reprezentující druh rozložení geografického jevu 
(např. vodstvo). 

Popis flags (vlajek) 
• -l importuje polygony (oblasti) jako jejich hraniční linie, 

• -o umožní přepsání již existující mapy stejného jména, 

• -u vygeneruje unikátní hodnotu atributů pro části složených objektů, 

• -d vypíše do konzolového okna názvy sloupců DBF tabulky. 

Popis parametrů 
• input - název vstupního souboru. 

Obvykle /home/jmeno_uzivatele/adresar/soubor.shp, 

• output - název výstupní vektorové mapy. Implicitně je použito jméno shapefile, 

• verbose - číslo mezi 0 a 3, kterým volíme úroveň chybových hlášení. Implicitně je 
1, 

• logfile - název souboru logů (soubor, kde zaznamenává výpis možných chyb při 
importu dat). Obvykle /home/jmeno_uzivatele/adresar/log.txt, 

• snapdist - snapovací vzdálenost, 

• scale - nastaví vztažné měřítko, které bude uloženo do hlavičky vytvořené 
vektorové mapy. Implicitní hodnota je 1:2400, 

• attribute - je jméno atributového sloupce, který importujeme spolu s daty4, 

• label - je jméno pod kterým budou atributy naiportovány. 

Pokud import proběhl v pořádku, na obrazovku se vypíše Map „Cerne_Certovo“ imported 
apparently without problems. Pokud při importu nastaly nějaké chyby, tak se podíváme do 
log.txt a celý import zopakujeme. Většinou se jedná o chyby v zadané cestě 
k importovanému shapefile, nebo k log.txt (soubor log.txt nalezneme podle cesty zadané u 
atributu logfile). 

                                                
4 Import vektorových dat do GRASS 5.4 umožňuje import pouze jednoho atributového sloupce spolu 
s vektorovou mapou. 
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Postup práce 
Do příkazového řádku napíšeme příkaz v.in.shape a parametry vyplníme podle 
následujících obrázků - 3 a 4.  
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Obrázek 3 Postup při importu vektorových dat 



 

 25 

 
Obrázek 4 Postup při importu vektorových dat 
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4.3.2 Vybudování topologie nad daty – v.support 
Po úspěšném importu je potřeba vybudovat topologii nad daty příkazem v.support, který se 
nespouští automaticky po dokončení importu dat.  

Postup práce 
Po spuštění v.support zadáme jméno importované mapy Cerne_Certovo (nebo příkazem 
list zobrazíme všechny dostupné vektorové mapy). Zvolíme možnost 1 – Build topology 
information a potvrdíme. 

 
Obrázek 5 Budování topologie nad vektorovými daty 

4.3.3 Import dat ze ZABAGED 
Jako vstupní data jsem použil ZABAGED (Základní báze geografických dat), mapové 
listy: 21-44-03, 21-44-04, 21-42-23, 21-42-24, 21-44-08, 21-44-09. ZABAGED jsem 
zvolil proto, protože pro generování kvalitního DMR jsou zapotřebí kvalitní výšková data. 
Pro výpočet výškového modelu jsem zvolil pětimetrové vrstevnice, které jsou součástí 
výškopisné části ZABAGED. ZABAGED je  distribuována ve formátu DGN (3d-DGN). 

Protože GRASS 5.4 nepodporuje import dat z formátu 3d-DGN, musel jsem data převést 
do formátu ESRI – shapefile, který se do GRASS importuje snadno. Další problém nastal 
tehdy, když jsem shapefile s vrstevnicemi začal importovat do GRASS. Vyšlo najevo, že 
GRASS nepodporuje linie typu PolylineZ. V tomto formátu jsou však uložené veškeré 
požadované vrstevnice, pokud byly vygenerovány v ArcGIS 8.3 z formátu 3d-DGN. Proto 
jsem zvolil cestu programování makra v ArcGIS 8.3 – ve VBA.  Makro je velmi 
jednoduché a v daném shapefile souboru, ve kterém jsou linie typu PolylineZ vloží 
hodnotu souřadnice Z do sloupečku v atributové tabulce. Využil jsem faktu, že vrstevnice 
mají hodnotu souřadnice Z konstantní v celém svém průběhu. Abych si usnadnil proces 
programování, tak se musí před spuštěním makra ručně vytvořit v atributové tabulce 
sloupec „Z“ a v menu Editor spustit funkci Start Editing. Po ukončení běhu makra musíme 
opět v menu Editor kliknout na Save Edits a potom teprve na Stop Editing. Jinak nám 
vygenerované souřadnice Z zmizí.  
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Následuje zdrojový kód makra: 

 

Po úspěšném naplnění atributového sloupce „Z“ můžeme data importovat jak je popsáno v 
kapitole 4.3.  

4.4 Vizualizace dat 

4.4.1 Nastavení pracovní oblasti pomocí g.region 
Modul g.region umožňuje uživateli upravovat nastavení aktuálního geografického regionu 
– minimální a maximální hodnoty zobrazovaných souřadnic. Tyto hranice mohou být 
uživatelem nastaveny přímo, nebo nastaveny z definičního souboru. Uživatel může 
vytvářet, upravovat a ukládat libovolné množství geografických regionů pro daný mapset. 
Pro aktuální kartografické zobrazení dat může být vybrán pouze jeden geografický region. 

Postup práce 
Jelikož jsme si při vytváření nové location nastavili hraniční souřadnice pro celou oblast 
šumavských jezer, byla by data Černého a Čertova jezera zobrazena v levém horním rohu 
GRASS monitoru. Musíme tedy nastavit region jen na oblast obou jezer. Spustíme funkci 
g.region a vybereme možnost 5 – Set from a vector map. Zde pak zadáme Cerne_Certovo.  

Private Sub UIButtonControl1_Click() 
    'nastaveni aktualniho dokumentu 
    Dim pMxDoc As IMxDocument 
    Set pMxDoc = ThisDocument 
    'nastaveni vrstvy 
    Dim pFLayer As IFeatureLayer 
    Set pFLayer = pMxDoc.FocusMap.GetActiveLayer 
    'ukazatel na první prvek 
    Dim pFCur As IFeatureCursor 
    Set pFCur = pFLayer.FeatureClass.Search(Nothing, False) 
    'inicializace pFeat 
    Dim pFeat As IFeature 
    Set pFeat = pFCur.NextFeature 
    'cyklus na prochazeni vrstvou 
    Do Until pFeat Is Nothing 
        Dim pCurve As ICurve 
        Set pCurve = pFeat.ShapeCopy 
        'zapis vysky do atributove tabulky - sloupce Z 
        pFeat.Value(pFeat.Fields.FindField("Z")) = pCurve.FromPoint.Z 
        pFeat.Store 
        Set pFeat = pFCur.NextFeature 
    Loop 
End Sub 
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Obrázek 6 Menu modulu g.region 

4.4.2 Otevření okna „monitoru“ - d.mon 
Data se v GRASS prohlížejí v oknech zvaných „GRASS-monitory“. Značí se x0 až x6 a 
můžeme mít najednou otevřeno všech 7 těchto monitorů. V těchto oknech jsou 
vykreslována geografická data a geografické souřadnice. Okna mají vnitřní souřadnicovou 
strukturu, proto by se neměla měnit jejich velikost pomocí kurzoru myši. Také by se 
neměla zavírat kliknutím na křížek v pravém horním rohu.  

Nejjednodušší způsob jak spustit monitor je z příkazové řádky: 

d.mon start=x0 

Jednodušší forma zápisu: 

d.mon x0 

Vypnutí monitoru se provede příkazem: 

d.mon stop=x0 

Pokud bychom do příkazové řádky napsali pouze d.mon, tak můžeme obsluhovat tento 
modul přes menu (zapínat, vypínat monitory).  
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4.4.3 Zobrazení importovaných dat - d.vect 
Pokud máme otevřený monitor a importovaná data, můžeme si je prohlédnout příkazem: 

 d.vect map=Cerne_Certovo (nebo jen d.vect Cerne_Certovo) 

• map je název mapy, kterou chceme zobrazit. 

 

Obrázek 7 Importované vrstevnice oblasti Černého a Čertova jezera 

4.4.4 Zobrazení detailu – d.zoom 
K zobrazení detailu dat můžeme použít funkci d.zoom. Jedná se vlastně o interaktivní 
změnu regionu. Výběr oblasti se provádí pomocí kurzoru myši. 

4.4.5 Vyčištění monitoru – d.erase 
Někdy je nutné před další prací vyčistit okno monitoru. K tomu použijeme příkaz d.erase. 
Jako parametr můžeme použít barvu, na kterou chceme překreslit pozadí (implicitně je 
nastavena barva černá).  

Proto pokud budeme chtít dosáhnout výsledku jako je na obrázku 7 (bílé pozadí a černé 
vrstevnice), použijeme následující sekvenci příkazů: 

d.erase color=white 

d.vect map=Cerne_Certovo color=black 

4.4.6 Zobrazení grafického měřítka – d.barscale 
Modul d.barscale zobrazí grafické měřítko aktuálně otevřené mapy.  

d.barscale [-m] [-f] [-l] [-t] [bcolor=name] [tcolor=name] [at=x,y] 
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Pro naše použití je důležitá jen vlajka –m, která znamená, že umístění grafického měřítka 
provedeme levým tlačítkem myši.  

Z parametrů použijeme pouze bcolor, cože je barva pozadí pod grafickým měřítkem a 
tcolor, což je barva grafického měřítka a textu. 

Abychom dosáhli stejného výsledku jako na obrázku 7 zadáme do příkazové řádky: 

d.barscale –m bcolor=white tcolor=black a levým tlačítkem myši umístíme měřítko. 
Pravým tlačítkem pak potvrdíme umístění. 

4.4.7 Zobrazení hodnoty buňky 
Modul d.what.rast zobrazí hodnotu buňky, kterou vybereme levým tlačítkem myši. 
Hodnota, spolu s dalšími informacemi o buňce (souřadnice, …) se zobrazí v terminálovém 
okně GRASS. 
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5 Tvorba DMR 
Digitální modely terénu jsou v geoinformačních systémech hojně využívány pro různé 
účely. Od jednoduchých výpočtů a vizualizací až ke komplikovaným komplexním 
modelům. Naměřená terénní data jsou často zpracována do podoby DMR použitím 
prostorové interpolace. K dispozici máme mnoho interpolačních algoritmů. Mezi 
nejpoužívanější patří IDW interpolace (Inverse Distance Weighted Average Interpolation), 
interpolace založená nepravidelných trojúhelníkových sítích (TIN) a geostatistické metody 
(Kriging). 

Kvalita DMR se odvíjí zejména od kvality vstupních dat a od typu interpolační metody. 
Výběr vhodné interpolační metody je důležitý, protože jedna metoda produkuje lepší 
výsledky pro určitý typ vstupních dat, než jiná metoda (např. vrstevnice x GPS body). Ale 
kvalitu interpolace určuje také schopnost algoritmu zpracovat určitý typ dat. [4] 

V následujícím tutoriálu se budeme zabývat rastrovými datovými modely5, jejich tvorbou a 
analýzami. Následující kapitoly ukazují přehled interpolačních metod implementovaných 
v GRASS pro převod vrstevnic do rastrového výškového modelu. 

5.1 Tvorba DMR z rastrových vrstevnic 

5.1.1 Převod vrstevnic na rastr – v.to.rast 
Abychom mohli pracovat s rastrovými vrstevnicemi, musíme je nejprve převést do rastrové 
podoby. To provedeme příkazem v.to.rast. Protože transformace vektorových dat do rastru 
vede k aproximaci a ke ztrátě přesnosti (v závislosti na velikosti buňky), není vhodné pro 
transformaci volit velikost rastrové buňky tak, jako jsme ji zvolili v kapitole 4.2.1. 
Použitím funkce g.region (volba 1- Modify Current Region Directly) nastavíme rozlišení 
rastru na 1m (pokud je následná transformace příliš pomalá, zvolíme 2m).  

Funkce v.to.rast má pouze dva parametry: 

• input - vstupní vektorová mapa, 

• output - výstupní rastrová mapa. 

Postup práce 
Do příkazové řádky zadáme: 

v.to.rast input=Cerne_Certovo output=CC_rastr6 

Je také možné napsat pouze v.to.rast a všechny parametry zadat interaktivně.7 

                                                
5 Rastrový datový model (rastrová reprezentace) ukládá prostorová data jako pravidelnou čtvercovou mřížku, 
která je v souřadnicovém systému jednoznačně definována souřadnicemi počátečního bodu, velikostí buňky a 
počtem buněk ve směru X (řádcích) a Y (sloupcích). V každé buňce je pak uložena určitá hodnota, například 
její nadmořská výška, směr sklonu svahu, akumulace vody atd. [11] 
6 CC je zkratka pro Černé a Čertovo jezero. 
7 U většiny GRASS modulů je možno volit mezi interaktivním a neinteraktivním spuštěním. Do budoucna se 
budeme zabývat spíše neinteraktivním spuštěním (tzn. psát parametry přímo do příkazové řádky). 
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Obrázek 8 Detail vrstevnic převedených do rastru 

5.1.2 Interpolace - r.surf.contour 
Tato funkce vytvoří rastrovou elevační mapu z rastrových vrstevnic. Hodnoty Z souřadnice 
jsou získávány podobně jako u manuálních metod (metoda kdy se ručně průměrovaly 
hodnoty vrstevnic). K získání hodnoty výšky bodu vrstevnicové mapy se provede 
interpolace hodnot ze dvou nejbližších vrstevnic (po – a proti svahu). 

Modul r.surf.contour funguje obdobně. Na vstupu jsou rastrové vrstevnice, získané pomocí 
v.to.rast (kapitola 5.1.1). Modul r.surf.contour lineárně interpoluje mezi vrstevnicemi. 
Interpolované buňky nemohou zasahovat do rasterizovaných (vstupních) vrstevnic, čímž se 
zaručí, že pro interpolaci dané buňky budou vybrány vrstevnice po svahu a proti svahu. 
Modul r.surf.contour interpoluje z vrstevnic po- a proti svahu podle skutečné vzdálenosti. 

 r.surf.contour [-f] input=name output=name 

Popis vlajek 
• -f vyvolá rychlou, ale paměťově náročnou operaci. 

Popis parametrů 
• input - vstupní soubor obsahující rastrové vrstevnice (některé buňky obsahují 

známé hodnoty, zatímco ostatní mají hodnotu 0), 

• output - výstupní rastrová mapa, která reprezentuje hladký povrch vygenerovaný ze 
známých hodnot  vstupní rastrové mapy. 
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Postup práce 
Pomocí modulu g.region nastavíme velikosti rastrové buňky zpět na hodnotu 15. 

Do příkazového řádku zadáme:  

r.surf.contour –f input=CC_rast output=CC_srf 

Po výpočtu, který může v závislosti na výkonnosti počítače trvat i přes hodinu dostaneme 
výsledný rastr, jako je na obrázku 9. 

 

Obrázek 9 Výsledný rastr z interpolace r.surf.contour 

5.1.3 Zakrývání nevyhovujících oblastí – r.mask 
Jak je vidět na obrázku 9, je výsledkem interpolace čtvercová oblast. Abychom mohli 
pracovat jen s oblastí, která byla na vstupu, musíme tyto nevyhovující oblasti zakrýt. 
K tomu použijeme rastrový modul r.mask, který umožní zakrýt určité oblasti rastru. Tyto 
oblasti nebudou zpracovávány ani v dalších rastrových analýzách. Modul r.mask se může 
na data aplikovat až po interpolaci. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení okrajových oblastí 
rastru (vymaskované oblasti mají hodnotu rastru 0). 

Postup práce 
Nejprve musíme importovat data, která použijeme jako masku. Soubor maska_CC nejprve 
naimportujeme ze shapefile (podle kapitoly 4.3.1) a poté převedeme na rastr (podle 
kapitoly 5.1.1). Z příkazové řádky spustíme modul r.mask. V následujícím menu vybereme 
volbu 2 – Identify a new mask a zadáme jméno rastrové mapy, kterou chceme použít jako 
masku (viz. obrázek 10). 
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Obrázek 10 Tvorba masky 1 

Následně zvolíme, která část rastru se má vymaskovat a která zůstat viditelná (tzn. že 
maska může být naimportovaný tvar, nebo také doplněk do tohoto tvaru). Volbu 
provedeme podle obrázku 11. 

 

Obrázek 11 Tvorba masky 2 

O přítomnosti masky nás informuje krátká zpráva, která se zobrazuje nad příkazovým 
řádkem – abychom nezapomněli masku vypnout, až budeme pracovat s jinými daty (viz. 
obrázek 12). 
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Obrázek 12 Tvorba masky 3 

Po aplikování masky vypadá oblast Černého a Čertova jezera následovně (viz. obrázek 13). 

 

Obrázek 13 Rastr vygenerovaný r.surf.contour po aplikaci masky 

5.1.4 Interpolace - r.surf.idw 
Modul r.surf.idw vyplní matici rastru interpolovanými hodnotami, které jsou generované 
z množiny vstupních bodů. Využívá numerickou aproximaci založenou na inverzní vážené 
vzdálenosti hodnot (IDW = Inverse Distance Weighted) nebližších bodů. Počet nejbližších 
bodů použitých pro výpočet interpolované hodnoty buňky může být určen uživatelem 
(standardně je nastaveno 12 nejbližších bodů). 

r.surf.idw [-e] input=jmeno output=jmeno [npoints=hodnota] 

Popis vlajek 
• -e je standardní pomůcku pro hledání chyb při generování povrchů. Modul 

r.surf.idw má potom na výstupu namísto interpolovaného výškového rastru 
rastrovou mapu rozdílů interpolovaných hodnot a vstupních hodnot (pro nenulové 
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hodnoty). Pro každý cyklus interpolace je známá hodnota buňky nad stanovenou 
hranici ignorována a zbývající hodnoty jsou použity k interpolaci výsledku. 
Výsledná rastrová mapa může být porovnána se vstupní rastrovou mapou k analýze 
rozložení interpolačních chyb. Tato procedura může být nápomocná při výběru 
počtu nejbližších bodů pro generování povrchu.  

Popis parametrů 
• input - vstupní rastrová mapa, která obsahuje nekompletní množinu hodnot (bodů), 

• output - jméno výstupní rastrové mapy, která reprezentuje povrch vygenerovaný ze 
známých hodnot vstupní vrstvy, 

• npoints - počet nejbližších bodů které jsou použity pro určení interpolované 
hodnoty výstupní rastrové buňky (implicitně je nastaveno 12 bodů). 

Výsledný rastr interpolace r.surf.idw bude uveden v kapitole 5.3. 

5.1.5 Interpolace - r.surf.idw2 
Modul r.surf.idw2 naplní rastrovou matici interpolovanými hodnotami generovanými 
z množiny nerovnoměrně rozložených bodů za použití numerické aproximace (vážený 
průměr). Interpolovaná hodnota buňky je určena hodnotami okolních bodů a vzdáleností 
buňky od těchto vstupních bodů. V porovnání s ostatními metodami, numerická 
aproximace umožňuje reprezentaci složitějších povrchů (zejména těch s nepravidelnými 
prvky), omezuje prostorový vliv jakýchkoliv chyb a generuje interpolovaný povrch ze 
vstupních bodů. 

r.surf.idw2 input=jmeno output=jmeno [npoints=hodnota] 

Popis parametrů 
• input je vstupní rastrová mapa, která obsahuje nekompletní množinu hodnot, 

• output je jméno výstupní rastrové mapy, která reprezentuje povrch vygenerovaný 
ze známých hodnot vstupní vrstvy, 

• npoints je počet nejbližších bodů které jsou použity pro určení interpolované 
hodnoty výstupní rastrové buňky (implicitně je nastaveno 12 bodů). 

Výsledný rastr interpolace r.surf.idw2 bude uveden v kapitole 5.3. 

5.2 Tvorba DMR z vektorových vrstevnic 

5.2.1 Interpolace - v.surf.rst 
v.surf.rst [-d] [-r] [-c] [-t] input=nazev elev=nazev [slope=nazev] [aspect=nazev] 
[pcurv=nazev] [tcurv=nazev] [mcurv=nazev] [maskmap=nazev] [dmin=hodnota] 
[dmax=hodnota] [zmult=hodnota] [tension=hodnota] [smooth=hodnota] 
[segmax=hodnota] [npmin=hodnota] [theta=hodnota] [scalex=hodnota] [devi=nazev] 
[treefile=nazev] [overfile=nazev] 

Tento modul interpoluje Z souřadnice z vektorových dat (např. vrstevnice, izočáry) dané 
ve vektorovém souboru input na rastrové buňky ve výstupním rastru elev, který 
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reprezentuje povrch. Zároveň s interpolací je možné vygenerovat topografické parametry 
sklonu, expozice svahů, profilové křivosti (měřené ve směru největšího sklonu), 
tangenciální křivost a střední křivost. Tyto rastrové mapy jsou uloženy při specifikování 
parametrů slope, aspect, pcurv, tcurv, mcurv. Pokud použijeme vlajku –d, program 
vygeneruje parciální derivace fx, fy, fxx, fyy, fxy (kde fx je parciální derivace podle x, fy podle 
y, atd.) místo sklonu, expozice, profilu, tangenciální a střední křivosti.  

Můžeme definovat rastrový soubor maskmap, který bude použit jako maska. Interpolace 
přeskakuje místa, která mají v masce hodnotu 0 nebo NULL. Ve výsledném rastru bude 
všem těmto buňkám přiřazena hodnota NULL.  

Pro tuto interpolaci se používá regulární spline pod napětím (Regularized Spline with 
Tension = RST). Parametr tension (napětí) nastavuje tuhost výsledného povrchu od 
tenkého ocelového plátu po gumovou membránu. Pro zašumělá (noisy) data je možné 
použít vyhlazovacího parametru smooth. S parametrem smooth nastaveném na 0 (smooth = 
0), výsledný povrch prochází přesně skrz vstupní body. Když použijeme vyhlazovací 
parametr, můžeme vygenerovat výstupní soubor devi, který obsahuje odchylky výsledného 
povrchu od daných dat. 

Pokud je počet vstupních bodů v datasetu větší než segmax (implicitní hodnota je 40) je 
použito procesu segmentace. Segmentace je založena na lokálním chování metody RST. 
Oblast je rozdělena na pravoúhlé segmenty, každý mající méně než segmax bodů a 
interpolace proběhne v každém segmentu oblasti. Povrch v každém segmentu je vypočítán 
za použití bodů v tomto segmentu stejně tak z okolních bodů, které obklopují daný 
segment. Počet všech bodů (v segmentu a v okolí) použitých pro interpolaci povrchu 
v daném segmentu je omezen hodnotou npmin, která musí být vyšší než segmax. Aktuální 
počet bodů je však závislý na interní analýze segmentace. Uživatel může uložit vektorové 
soubory treefile a overfile, které reprezentují quad-tree použitý pro segmentaci a pro 
přesahující oblasti, ze kterých jsou použity dodatečné body pro interpolaci v každém 
segmentu. Velikost segmentu je omezena parametrem segmax. Hladké napojení segmentů 
je řízeno parametrem npmin. Někdy je rozložení dat tak heterogenní, že navzdory tomuto 
jsou na výsledném povrchu patrné segmenty (kroky). Tento jev je viditelný hlavně 
v rovinných oblastech s nízkou hustotou vstupních dat, které jsou blízko oblastem 
s vysokou hustotou dat. [4] 

Proces segmentace je také nepřímo ovlivněn parametrem dmin. Parametr dmin definuje 
minimální vzdálenost mezi body, ostatní body jsou z výpočtu vyřazeny. V případě 
extrémně nerovnoměrně rozložených vstupních bodů (vrstevnice v nížinách s velkým 
intervalem, oblasti skal bez výškových dat) mohou být některé oblasti nedostatečně 
pokryty vstupními daty, zatímco v jiných oblastech je bodů moc. Výsledkem jsou schody 
mezi jednotlivými segmenty, místo jejich hladkého navázání. Hustota vstupních bodů 
může být snížena parametrem dmin, a počet bodů v segmentu může být zvýšen zvětšením 
npmin. Nevýhodou zvyšování npmin je výrazné snížení rychlosti výpočtu. Proto má 
zvyšování parametru npmin určitá omezení. Pro velké datasety čítající miliony vstupních 
bodů může být doba výpočtu klíčovým omezením. Mimo to, v některých oblastech 
výrazné zvýšení parametru npmin neošetří nerovnoměrné prostorové rozložení vstupních 
bodů a schody mezi segmenty zůstanou i nadále viditelné. [4] 
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Popis vlajek 
• -d umožní generovat na výstupu parciální derivace namísto sklonu, orientací a 

křivostí, 

• -t použití dnorm nezávislého napětí, 

• -r nulové hodnoty ve vstupních datech reprezentují výšky, 

• -c místo hodnot atributů jsou jako výšková data použity hodnoty kategorií. 

Popis parametrů 
• input – název vstupního vektorového souboru, 

• elev – název výstupního rastrového souboru, 

• slope – sklon svahů, nebo hodnoty fx, 

• aspect – orientace svahů, nebo hodnoty fy, 

• pcurv – vygeneruje křivost profilu, nebo hodnoty fxx, 

• tcurv – vygeneruje tangenciální křivost, nebo hodnoty fyy, 

• mcurv – vygeneruje střední křivost, nebo parametry fxy, 

• maskmap – použije existující rastrovou mapu jako masku, 

• dmin – nastaví minimální vzdálenost mezi body. Implicitně je nastaveno 0.5 
velikosti buňky rastru, 

• dmax – maximální vzdálenost mezi body. Implicitně je nastaveno 5*dmin, 

• zmult – konvertuje hodnoty Z souřadnice konvertovacím faktorem zmult. Implicitní 
hodnota je 1, 

• tension – nastavuje napětí spline křivek. Implicitně je nastavena hodnota 40, což je 
odpovídající pro hladké povrchy, 

• smooth – nastavení vyhlazovacího parametru. Implicitně je nastaveno 0.1, 

• segmax – nastavuje maximální počet bodů pro jeden segment. Implicitně je 
nastaveno 40 bodů, 

• npmin – nastaví minimální počet bodů pro interpolaci. Implicitně je nastaveno 200, 

• theta – nastaví anisotropní úhel, 

• scalex – nastaví anistropní měřítkový faktor, 

• devi – vygeneruje rozdíly od vstupních dat, 
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• treefile – vygeneruje quad-tree reprezentující segmentaci, 

• overfile – vygeneruje body, použité ze sousedních segmentů při segmentaci. 

Postup práce 
Modul v.surf.rst  je vzhledem k množství vstupních a výstupních parametrů lepší spouštět 
v interaktivním režimu, tj. napsáním příkazu v.surf.rst do příkazové řádky. Pro nástin, které 
parametry zadat, uvedeme příklad neinteraktivního spuštění.  

v.surf.rst input=Cerne_Certovo elev=CC_rst slope=CC_slope aspect=CC_aspect 
pcurv=CC_pcurv tcurv=CC_tcurv mcurv=CC_mcurv maskmap=maska_CC dmin=0.5 
max=hodnota zmult=hodnota tension=hodnota smooth=hodnota segmax=hodnota 
npmin=300 devi=nazev treefile=nazev overfile=nazev 

Vstupní rastrové mapy jsou pouze Cerne_Certovo a maska_CC, které jsme si připravili 
v předchozích cvičeních. 

Doba výpočtu závisí na HW výkonnosti dané počítačové sestavy a může být v závislosti na 
množství a kvalitě výstupních rastrových map až několik hodin. 

Poznámka 
I když je na vstupu zadávána maska, algoritmus počítá i s vymaskovanými daty. To proto, 
aby se předešlo možným chybám na okrajích interpolovaného území. Výsledný rastr je 
ovšem podle masky oříznutý. 

Popis výstupních rastrových map 
Popis výstupních rastrových map provedeme v následující kapitole 5.3. 

5.3 Hodnocení kvality výsledných DMR 
V této kapitole se budeme zabývat hodnocením kvality interpolovaných výškových rastrů. 
Zaměříme se především na modul v.surf.rst, který při správném nastavení vstupních 
parametrů generuje kvalitní DMR. 

Výsledné interpolované rastry můžeme vizualizovat pomocí modulu nviz. Pro větší 
přehlednost, jsou veškeré rastry zobrazené pomocí nviz dvakrát převýšené. 

Abychom mohli zkoumat interpolovaný rastr podrobněji, vybral jsem menší oblast 
v pravém dolním rohu rastru (viz. obrázek 7Obrázek 7).  

5.3.1 Modul nviz 
Modul nviz zahrnuje užitečné nástroje pro kombinování a zobrazování GRASS rastrů, 
vektorů a bodů ve 3D. Modul nviz obsahuje grafické prostředí pro ovládání celého modulu. 
Uživatel si může zvolit libovolnou kombinaci rastrových, vektorových a bodových map. 
Vlastnosti jednotlivých map (jako např. barva, maska, tloušťka čáry, atd.) mohou být 
nezávisle modifikovány. Modul nviz uživateli umožňuje flexibilní a přirozené zobrazení 
dat, upravování parametrů zobrazení jako je např. poloha kamery, převýšení terénu, 
prostorové rozlišení, světelné modely, pozice světla, atd.  

Pro naše potřeby bude postačující příkaz nviz se dvěma parametry: elevation a color. 
Elevation je výškový rastr a color je rastr, který se „položí“ na výškový rastr. 
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Pro zobrazení požadované mapy v modulu nviz zadáme do příkazové řádky: 

nviz elevation=nazev_mapy (a eventuelně color=nazev_mapy) 

5.3.2 Rastr interpolovaný pomocí modulu r.surf.contour 
Jak je popsáno v kapitole 5.1.2, modul r.surf.contour interpoluje buňky výškového rastru 
ze dvou nejbližších (okolních) vrstevnic. Jak je vidět na  obrázku 14, je výsledný rastr 
velmi skokovitý. Takovéto schody by způsobovaly chyby v analýze sklonu, expozice, 
křivostí, a dalších. Proto je výškový rastr vygenerovaný modulem r.surf.contour pro další 
práci nevhodný. 

 
Obrázek 14 Výsledný rastr generovaný r.surf.contour zobrazený pomocí nviz 

5.3.3 Rastr interpolovaný pomocí modulu r.surf.idw 
Interpolace pomocí IDW (viz. kapitola 5.1.4) může být použita, když je množina vstupních 
bodů dost hustá na to, aby dobře popisovala lokální změny terénu nutné pro dobrý 
výsledek analýzy. IDW určuje hodnoty buněk použitím lineárně-vážené kombinace 
množiny vstupních bodů. Váha připsaná buňce je funkce inverzní vzdálenosti vstupního 
bodu od místa výstupní, interpolované buňky. Čím je vzdálenost větší, tím menší má 
vstupní buňka vliv na hodnotu výstupní buňky. Příliš vzdálené body nejsou do interpolace 
daného bodu zahrnuty vůbec. [3] 

Jak je vidět na obrázku 15, tak výsledný rastr (CC_idw) stále obsahuje mnoho hrbolů a děr. 
To může být způsobeno špatně zvoleným parametrem npoints, nebo také tím, že zvolená 
interpolace není vhodná pro daná data. Vzhledem k nepřesnostem, které rastr CC_idw 
obsahuje, není vhodný pro použití v následujících analýzách (kapitola 6).  
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Obrázek 15 Výsledný rastr generovaný r.surf.idw zobrazený pomocí nviz 

5.3.4 Rastr interpolovaný pomocí modulu r.surf.idw2 
Princip interpolace pomocí modulu r.surf.idw2 je popsán v kapitole 5.1.5. Jak je vidět na 
obrázku 16, ani tento rastr není vhodný pro následné použití. 

 

Obrázek 16 Výsledný rastr generovaný r.surf.idw2 zobrazený pomocí nviz 

5.3.5 Rastr interpolovaný pomocí modulu v.surf.rst 
Pomocí modulu v.surf.rst bychom měli být schopni vygenerovat kvalitní DMR, na kterém 
budeme provádět další analýzy. Protože se kvalita generovaného DMR odvíjí od hodnot 
vstupních parametrů, budeme se nyní zabývat vhodnou volbou hodnoty pro parametr: 
dmin, dmax, tension, smooth a npmin (podrobnější popis parametrů je v kapitole 5.2.1). Pro 
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první interpolaci ponecháme implicitně nastavené hodnoty. To jest: dmin=0.5, 
dmax=5*dmin, tension=40, smooth=0.1, segmax=40 a npmin=200. Po úspěšném 
dokončení interpolace získáme výsledný rastr (viz. obrázek 17). Na první pohled vypadá 
vygenerovaný rastr ve 2D v pořádku. Pokud se ale na tento rastr podíváme ve 3D pomocí 
modulu nviz, uvidíme určité nedostatky, způsobené špatnou volbou vstupních parametrů 
(viz. obrázek 18). Na obrázku je vidět, že je pro parametr tension zvolena moc vysoká 
hodnota. Výsledný rastr má poté vlastnosti gumové membrány, která je položena přes 
vrstevnice, čímž vznikají ony vlnky podél vrstevnic. Další rastry, na kterých je chyba 
způsobená nevhodně zvolenými vstupními parametry patrná, patří do oblasti morfometrie. 
Pro hodnocení kvality interpolovaného rastru použijeme sklon georeliéfu a tangenciální 
křivost. Neznamená to ovšem, že ostatní výstupní rastry analýzy v.surf.rst nejsou pro 
hodnocení vhodné. Tyto dvě rastrové mapy (sklon a tangenciální křivost) jsem vybral 
proto, protože si myslím, že jsou dostatečně reprezentativním vzorkem. Zbylé výstupní 
rastry (expozice a profilová křivost) budou ukázány a podrobněji popsány v závěru 
kapitoly, kdy již budou interpolovány s vhodnými hodnotami vstupních parametrů. 
Podrobnější popis křivostí je v kapitole 5.3.7. 

 

 
Obrázek 17 Rastr v.surf.rst - dmin=10; tension=40; smooth=0.1; npmin=200 
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Obrázek 18 Rastr v.surf.rst (nviz) - dmin=10; tension=40; smooth=0.1; npmin=200 

Sklon georeliéfu ve směru spádnice (viz. obrázek 19) je klíčový morfometrický parametr 
určující okamžitou intenzitu gravitačně podmíněných geomorfologických procesů. Na jeho 
hodnotě závisí normálová síla, přitlačující hmotnou částici (balvan, sníh) k povrchu svahu 
a tím se zvyšuje síla tření při jeho pohybu po svahu (ze zvyšováním sklonu svahu se 
zmenšuje), jakož i síla působící ve směru sklonu svahu proti stabilitě částice a indukující 
její pohyb dolů (zvětšuje se s rostoucím sklonem). V topografické mapě je sklon georeliéfu 
vyjádřený vzdáleností sousedních vrstevnic. V plochách s konstantní nadmořskou výškou 
(bez vrstevnic)  a ve všech singulárních bodech je sklon georeliéfu nulový. Jednoduchý 
kvalitativní odhad sklonitosti území můžeme provést již pohledem na topografickou mapu 
– v oblastech s nejhustšími vrstevnicemi jsou sklony maximální, v minimálně skloněných 
oblastech jsou vrstevnice nejdále od sebe. [12] 

Pro lepší představu zobrazíme rastr sklonů pomocí modulu nviz (viz. obrázek 20). 

Na rastru sklonu georeliéfu je vidět dopad chyby interpolace (vlnky podél vrstevnic). 
Vlnky mají různý sklon a proto je rastr jakoby žíhaný (ve směru vrstevnic). 
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Obrázek 19 Sklon svahů -  dmin=10; tension=40; smooth=0.1; npmin=200 (hodnoty v legendě jsou ve 

stupních) 

 
Obrázek 20 Sklon svahů (nviz) - dmin=10; tension=40; smooth=0.1; npmin=200 

Na výsledném rastru tangenciální křivosti je opět vidět špatná volba hodnot vstupních 
parametrů. Vlivem vlnek se objevují konvexní (žluté) a konkávní (modré) oblasti na 
nesmyslných místech. 
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Obrázek 21 Tangenciální křivost - tension=40; smooth=0.1; npmin=200; dmin=10 

 
Obrázek 22 Tangenciální křivost (nviz) - tension=40; smooth=0.1; npmin=200; dmin=10 

Abychom dosáhli lepších výsledků interpolace v.surf.rst, musíme změnit hodnoty 
vstupních parametrů. Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, byl zvolen nevhodně 
parametr tension. Abychom se vyvarovali vlnek podél vrstevnic, nastavíme hodnotu 
tension=20. Interpolovaný rastr by se teď již neměl chovat tak elasticky. Abychom se 
vyhnuli případným problémům v segmentaci, zvýšíme hodnotu dpmin na dpmin=300 a 
upravíme vzdálenost mezi body na dmin=10. Pro parametr smooth zvolíme hodnotu 
smooth=0.8. Tím, že jsme zvolili hodnotu větší než 0, nebude generovaný povrch 
procházet přesně vstupními body. Jedná se o tzv. smoothed DMR (vyhlazený DMR). 

Interpolační procedura, která produkuje výškový povrch nemusí nutně procházet vstupními 
body (rozdíly jsou větší, nebo menší než 0 – vyhlazený DMR). Mimoto, použití 
vyhlazených DMR ke tvorbě morfometrických parametrů vyšších řádů, nemusí nutně vést 



 

 46 

k méně přesným  predikcím morfometrických parametrů. Jinak řečeno, není přímý důkaz, 
že vertikálně přesnější povrchy generují přesné morfometrické parametry vyšších řádů. 
Naopak byla vyslovena hypotéza, že morfometrické parametry odvozené z „hladkých“ 
povrchů mohou reprezentovat aktuální místní situaci lépe, než ty parametry odvozené 
z vertikálně přesných, ale „hrbolatých“ povrchů. [1] 

Jedná se o tzv. „metodu trendu“, kdy při interpolaci zaniknou drobné geomorfologické 
útvary, ale vystihne se globální trend povrchu. 

Po interpolaci s výše uvedenými parametry (tension=20; smooth=0.8; dpmin=300; 
dmin=10) bude interpolovaný rastr vypadat následovně – viz. obrázek 23. 

 
Obrázek 23 Rastr v.surf.rst (nviz) - tension=20; smooth=0.8; npmin=300; dmin=10 

Ve vyznačených oblastech na obrázku 23 je vidět, že nepřesnosti (vlnky) nebyly úplně 
odstraněny. Snížíme tedy parametr tension na tension=15. Ostatní parametry ponecháme 
stejné (smooth=0.8; dpmin=300; dmin=10). Výsledný rastr bude vypadat takto (viz. 
obrázek 24): 
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Obrázek 24 Rastr v.surf.rst (nviz) - tension=15; smooth=0.8; npmin=300; dmin=10 

Na výsledném rastru (obrázek 24) již byly odstraněny viditelné nepřesnosti. Pro větší 
názornost si ještě ukážeme rastr sklonů svahů a normálové křivosti spádnic. 

 
Obrázek 25 Sklony svahů (nviz) - tension=15; smooth=0.8; npmin=300; dmin=10 

Obrázek 25 potvrzuje, že zvolené parametry (tension=15; smooth=0.8; dpmin=300; 
dmin=10) byly pro danou oblast zvoleny vhodně. Rastr sklonu svahů již neobsahuje chyby 
způsobené zvlněním rastru podél vrstevnic (viz. obrázek 20). Oblasti sklonů již vypadají 
homogenně. 

To samé můžeme říci o rastru normálové křivosti spádnic. Oblasti konvexních i 
konkávních křivostí jsou nyní homogenní a rastr vypadá oproti obrázku 22 přirozeně. 
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Obrázek 26 Tangenciální křivost (nviz) - tension=15; smooth=0.8; npmin=300; dmin=10 

Parametry pro interpolaci byly pro daný typ oblasti vybrány experimentálně. Dle mého 
názoru, jsou interpolační parametry (tension=15; smooth=0.8; dpmin=300; dmin=10) 
zvoleny vhodně. Výsledný interpolovaný rastr neobsahuje okem viditelné chyby a vypadá 
přirozeně. Na druhou stranu jsme ale omezeni přesností vstupních dat.  

Pokud bychom ještě zvýšili parametr smooth (zkoušel jsem do hodnoty smooth=1.3), tak 
se výsledek výrazně nezmění, jen zhruba o 30% naroste výpočetní doba. Pokud bychom 
naopak ještě více snížili parametr tension (na tension=10), dostali bychom výsledný rastr, 
jako je na obrázku 27. Vlivem nízkého parametru tension se rastr začíná chovat jako 
ocelový plát pokládaný na vrstevnice a na rastru jsou patrné linky (viditelné rozdělení 
segmentace). Toto jsou další důvody, proč si myslím, že parametry tension=15; 
smooth=0.8; dpmin=300; dmin=10 jsou pro interpolaci zvoleny vhodně. 
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Obrázek 27 Sklon svahů (nviz) - tension=10; smooth=0.8; dpmin=300; dmin=10 

5.3.6 Hodnocení přesnosti interpolovaného povrchu 
Tato kapitola byla zpracována podle [16]. 

Modul v.surf.rst počítá odchylky interpolovaného povrchu od vstupních dat a výsledek 
ukládá do vektorové mapy devi (viz. kapitola 5.3.5 – Popis parametrů). Můžeme tedy 
porovnat odchylky povrchu generovaného pomocí modulu v.surf.rst s implicitními 
hodnotami parametrů (smooth=0.1) a hodnotou smooth=0.8 (a dalšími parametry, které 
byly zvoleny jako vhodné) vypočtením následujících statistik: 

s.univar CC_devi_0.1 
 […] 
    standard deviation  0.161212 

mean of absolute values  0.0932691 
 […] 

s.univar CC_devi_0.8 
 […] 
    standard deviation  0.650546 

mean of absolute values  0.432892 
 […] 

Pokud bychom neměli k dispozici soubor devi, tak můžeme informaci o směrodatné 
odchylce (standard deviation) bodů získat pomocí příkazu r.info. Hodnota směrodatné 
odchylky bodů je implicitně uložena v každém interpolovaném rastru pod položkou 
rmsdevi. 

Když porovnáme hodnoty směrodatných odchylek a průměrů absolutních hodnot odchylek, 
tak je jasně vidět, že povrch generovaný s nižší hodnotou parametru smooth je blíže ke 
vstupním bodům, než povrch generovaný s vyšší hodnotou parametru smooth. Hodnota 
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směrodatné odchylky nám vlastně říká, jak věrohodný je interpolovaný povrch. Viz. 
„metoda trendu“ v kapitole 5.3.5. 

5.3.7 Tangenciální a profilová křivost 
Tato kapitola byla zpracována podle [16]. 

Modul v.surf.rst generuje jako výstupní rastry i rasty tangenciální a profilové křivosti. Pro 
lepší porozumění uvedu krátkou definici těchto křivostí. 

Každý povrch má obecně různé křivosti v různých směrech. Pro použití v geovědách je 
důležitá křivost ve směru gradientu (profilová křivost), protože vyjadřuje změnu úhlu 
sklonu georeliéfu, čímž je vyjádřena změna rychlosti toku hmoty podél spádnicové křivky. 
Křivost kolmá na gradient (tangenciální křivost) vyjadřuje změnu velikosti úhlu orientace 
svahů, což ovlivňuje divergenci a konvergenci vodních toků. Obě křivosti se měří 
v normálových rovinách.  

Předpis pro profilovou křivost je následující: 
3
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Předpis pro tangenciální křivost tκ  v daném bodě je odvozena jako křivost řezu normálové 
roviny ve směru kolmém na gradient (směr tangenty k vrstevnici): 
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Kladné a záporné hodnoty profilové a tangenciální křivosti mohou být kombinovány 
k definování elementárních forem georeliéfu. Každá elementární forma má rozdílný tok 
materiálu. Konvexní a konkávní formy ve směru gradientu mají tok urychlený a 
zpomalený, a konvexní a konkávní formy ve směru tečny k vrstevnici mají tok 
konvergentní a divergentní.  

Na následujících obrázcích uvádím pro představu detail na profilovou a tangenciální 
křivost. Konvexní oblast je zobrazena žlutě a konkávní modře. Tento rastr je již 
generovaný se správně zvolenými interpolačními parametry. 
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Obrázek 28 Detail rastru profilové křivosti 

 

Obrázek 29 Detail rastru tangenciální křivosti 
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5.3.8 Generování legendy – d.legend 
Modul d.legend zobrazí legendu rastrové mapy v okně GRASS monitoru.  

d.legend [-m] map=name [color=name] [thin=value] [range=min,max] 

Pro naše potřeby postačí použití základních parametrů tohoto modulu. Vlajka –m umožní 
legendu umístit a změnit velikost pomocí myši. Parametr color udává barvu textu 
(obyčejně budeme používat black), thin zajistí reklasifikaci legendy (hodnota thin=10 
reklasifikuje 100 tříd na 10 tříd) a range zvolí minimální a maximální hodnoty 
zobrazované v legendě. 

Příklady použití jsou uvedeny u zobrazovaných rastrů.  

5.3.9 Výsledné rastry modulu v.surf.rst 
V této kapitole si ukážeme všechny výsledné rastry generované modulem v.surf.rst.  

První výstupní rastry z analýzy r.surf.rst je rastr sklonů georeliéfu ve směru spádnice. 
Podrobnější popis sklonu georeliéfu je u obrázku 19.  

Abychom získali legendu k zobrazené mapě, napíšeme do příkazového řádku: 

d.legend CC_slope color=black 

 
Obrázek 30 Rastr sklonu svahů (hodnoty v legendě jsou ve stupních) 

Orientace (expozice) georeliéfu vůči světovým stranám má velký význam z hlediska 
působení usměrněných procesů v krajině. Zejména příjem přímého slunečního záření 
(bezprostředně ovlivňuje např. rychlost procesů zvětrávání) a působení převládajících větrů 
jsou silně ovlivněné orientací georeliéfu vůči světovým stranám, stejné jako i sklonem 
georeliéfu. Význam orientace přitom většinou stoupá se zvětšováním sklonu georeliéfu. 



 

 53 

Hodnotu orientace georeliéfu vůči světovým stranám je možné v libovolném bodě 
topografické mapy určit tak, že daným bodem vedeme spádnici, ke které v tomto bodě 
sestrojíme tečnu (v rovině mapy). Úhel, který tato tečna svírá se severním směrem, je 
numerickým vyjádřením orientace. Vzhledem k tomu, že v singulárních bodech se sbíhá 
více spádových křivek, nedá se v těchto bodech určit orientace georeliéfu vůči světovým 
stranám. Podobně jako singulární body, ani horizontální (vodorovné) roviny nejsou 
orientované na žádnou světovou stranu. Říkáme, že v těchto případech orientace georeliéfu 
vůči světovým stranám není definována. [12] 

Abychom získali legendu k zobrazené mapě, napíšeme do příkazového řádku: 

d.legend CC_aspect color=black 

Orientace svahů je počítána od východu (0°) proti směru hodinových ručiček. 

 
Obrázek 31 Rastr expozic svahů (hodnoty v legendě jsou ve stupních) 

Popis rastru tangenciální a profilové křivosti je v kapitole 5.3.7. 
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Obrázek 32 Rastr tangenciální křivosti 

 

Obrázek 33 Rastr profilové křivosti 
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6 Vybrané prostorové analýzy 
V následující kapitole se zaměříme na rastrové moduly, které zpracovávají hydrologické 
analýzy. Jedná se o vymezování povodí, odtoky z jednotlivých oblastí, akumulace vody, 
ukládání spláchnutých hornin a další. 

6.1 Teoretický úvod do hydrologických analýz 
Než mohou být jednotlivá povodí, nebo říční sítě analyzovány kvantitativně, musejí být 
pracně zkopírovány pomocí stereofotogrammetrických postupů, nebo z tištěných 
topografických map. Vedle toho, že je tato práce velmi pracná, tak dochází 
k nevyhnutelnému nárůstu chyb v datech. V oblastech členitého reliéfu není vždy snadné 
na leteckém snímku rozhodnout okem kde jsou hranice povodí, a v oblastech s hustým 
zalesněním je někdy problém rozpoznat kudy řeka teče.  

Říční síť, vodní toky, povodí a rozvodnice jsou důležitými součástmi modelu terénu, který 
přispívá k porozumění toku materiálu. Tyto součásti se mohou stát součástí TIN8, nebo 
výškového rastru přímou digitalizací, nebo mohou být vygenerovány automaticky přímo 
z výškového rastru (tato říční síť se ale liší od skutečné říční sítě). Automatické generování 
říční sítě přineslo hydrologům nové nástroje k určení toku vody a sedimentů terénem a 
k propojení dynamických hydrologických procesů do GIS.  

V kapitole 6.1.1 a 6.1.2 jsou popsány kroky nutné k automatickému generování říční sítě 
z výškového rastru. Při tvorbě těchto dvou kapitol jsem vycházel z [2]. 

6.1.1 Určení směru odtoku 
Tok materiálu na rastrovém povrchu je určen směrem nejstrmějšího klesání. Pro určení 
tohoto směru existuje několik algoritmů, které se nazývají D-8 (nebo osmi bodový 
algoritmus toku), algoritmus s váhou svahů a stream-tube algortimus. 

1. D8 algoritmus aproximuje směr toků směrem nejstrmějšího klesání v 3x3 okolí 
buňky. Toto automaticky vede k diskretizaci směru toků na násobky 45°, na což 
mnoho autorů nahlíží jako na velký nedostatek. D8 algoritmus vypočítá nový 
atribut směru toků, který může nabývat osmi směrových hodnot, které mohou být 
vyjádřeny ve stupních, nebo v pomocí číselných hodnot. Užitečná implementace je 
označit směry odtoků podle čísel na numerické klávesnici počítače, takže lokální 
bezodtoká oblast bude označena číslem „5“. Ale v praxi se používá mnoho jiných 
konvencí pro označení směru odtoků z buňky (viz. kapitola 6.3). 

Výsledný nový rastr se nazývá „množina lokálních směrů odtoků“ (angl. zkratka 
ldd – Local Drain Directions). Každá buňka potom obsahuje celočíselnou hodnotu 
směru odtoku FD (flow direction), kde FD je minimální hodnota z 3x3 okolí 
buňky.  

FD = [ ]1,,1,,)8,1(min ±±= − jjiijiff zzw  

Váha vzdálenosti wf je 1 pro sousedy SJVZ (sever, jih, …) a 2/1  pro diagonálu. 

                                                
8 TIN = Triangulated Irregular Network – povrch vytvořený triangulací. 
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Vzhledem ke své jednoduchosti byl D8 algoritmus včleněný do mnoha GIS 
programů. Na povrchách s rovnoměrnými sklony ale generuje dlouhé, přímé linie 
toku a homogenní směry odtoků. Je poměrně běžné, že ve výsledku dostaneme 
rovnoběžné linie toku, které nekonvergují, protože D8 algoritmus neumí modelovat 
disperzi.  

2. Rho8 (random) algoritmus je statistická verze algoritmu D8, který lépe reprezentuje 
stochastické vlastnosti terénu. Nahrazuje hodnotu wf 2/1  pro diagonálu hodnotou 
1/(2-r), kde hodnota r je rovnoměrně zastoupena náhodná hodnota mezi 0 a 1. 
Moore [13] konstatuje, že Rho8 simuluje realističtěji říční síť, i když stejně jako 
algoritmus D8 neumí modelovat disperzi.  

3. FD8 a Frho8 algoritmy – jsou modifikace původních algoritmů, které umožňují 
modelovat disperzi toku a disperzi povodí. Tok může být v případě povrchového 
toku rozšířen do i do buněk nejbližšího okolí, což je lepší než koncentrace toků 
v korytech – kde se používá algoritmus D8/Rho8. Výpočet rozptylu toku do buněk 
ležících po proudu je založen na vahách sklonů svahů. 

GRASS při výpočtech používá D8 algoritmus, nebo D-infinity algoritmus (popsán 
v kapitole 6.6). 

6.1.2 Odstranění sníženin 
Když je hladký spojitý terén aproximován čtvercovým rastrem, tak nevyhnutelně nastane 
situace, kdy je jedna buňka ohraničena buňkami s vyšší nadmořskou výškou. Tyto 
sníženiny mohou být pravé uzavřené terénní deprese, nebo také artefakty procesu 
rasterizace. Sníženiny, které jsou artefakty, jsou většinou vytvořeny v úzkých údolích, kde 
šířka dna údolí je menší než velikost buňky. Tato situace může nastat při všech úrovních 
rozlišení. Dále mohou sníženiny vzniknout v oblastech s mírným profilem terénu kvůli 
chybám při interpolaci.  

Problém s uměle vzniklými sníženinami je ten, že naruší topologii říční sítě a proto je 
potřeba je odstranit, abychom dostali spojitou ldd síť9. Mohou být odstraněny dvěma 
způsoby: ořezáváním a vyplněním. Blíže si vysvětlíme metodu vyplnění, protože se s ní 
setkáme v kapitole 6.3. Vyplňování sníženin znamená zvyšování nadmořské výšky 
centrální buňky, dokud není ekvivalentní výšce jedné, nebo více sousedních buněk a poté 
vyzkoušet jestli z této sousední buňky existuje odtok do další buňky. Pokud tomu tak není, 
opět se zvýší  hodnota nadmořské výšky centrální buňky. 

6.1.3 Použití ldd sítě k prostorovým analýzám 
Ldd síť je velmi užitečná při výpočtu dalších vlastností DMR, protože explicitně obsahuje 
informaci o propojení různých buněk rastru. 

Akumulativní tok materiálu sítí 
Protože v topologicky správné síti je každá buňka propojena se sousedem ležícím po toku, 
je velmi jednoduché spočítat atributy jako je např. kumulativní množství materiálu, který 
projde skrze každou buňku. Akumulační operátor vypočítá novou hodnotu buňky jako 
sumu původní hodnoty buňky plus sumu všech elementů proti proudu, které vtékají do této 
buňky. 

                                                
9 Ldd síť vznikne vybudováním topologie nad rastrem. Viz. kapitola 3.2.4. 
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Kde ci je počítaná hodnota buňky a cu je hodnota buňky nad (tedy proti proudu). 

Pokud je hodnota materiálu pro každou buňku 1, výsledek nám dá mapu akumulace vody 
(upstream element map), jinak řečeno – kumulativní počet buněk proti proudu aktuální 
buňky, které touto buňkou odtečou. 

Pokud je hodnota materiálu převzata z jiné vrstvy, např. množství srážek, tak akumulační 
operátor spočítá kumulativní tok přes ideální povrch. Např. je jednoduché vypočítat 
množstevní bilanci pro každou buňku na základě rovnice: 

S = P – I – F – E 

kde S je zbytek vody v buňce, P je množství srážek, I je zadržená srážková voda v  
podkladu, F je vsak srážkové vody a E je výpar srážkové vody. Kumulativní tok sítí je poté 
získán akumulováním S přes propojené buňky.  

Mapa akumulace vody se dále využít např. k vytvoření mapy indexu vlhkosti, indexu síly 
toku a mapy indexu transportu sedimentů. 

Další produkty odvozené z rastru směrů odtoků z buňky 
Segmenty toků mohou být definovány jako buňky s více než N přispívajících elementů 
(buněk či množství vody) proti proudu. Segmenty toků mohou být určeny použitím 
Booleanského operátoru, jako je např.: 

Toky = if(elementy proti proudu ≥ 50 then 1 else 0) 

Toto vytvoří binární mapu, kde buňky s 50 a více elementy proti proudu budou náležet 
množině „Toky“ (viz. kapitola 6.2) 

Hřbetnice – podle definice hřbetnice nemají žádné elementy proti proudu, takže výběrem 
všech buněk s hodnotou elementů proti proudu 1 získáme prvotní určení hřbetnic.  

Povodí – všechny buňky, které protékají danou buňkou jsou součástí povodí této buňky. 
Počítáním proti proudu v ldd síti se automaticky spočítá rozloha, což definuje povodí dané 
buňky. (viz. kapitola 6.2). 

Operátor délky svahů je podobný operátoru akumulace, s tím rozdílem, že počítá nový 
atribut buňky jako sumu původní hodnoty buňky a buněk proti proudu vynásobenou 
vzdáleností přesunovanou přes síť, du. 

∑+=
n

u
uuii dccScS *)()(  

Uražená vzdálenost může být jednoduchá Euklidovská vzdálenost, která závisí na velikosti 
buňky (1*jednotka velikosti buňky pro S-J a V-Z; 1,414 pro diagonálu), nebo může 
obsahovat atribut tření k vyjádření odporu při cestování mezi buňkami. 
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6.2 Tvorba povodí – r.watershed 
Hlavním výstupem modulu r.watershed je rastrová mapa jednotlivých povodí. Nejprve 
nadefinujeme, co je to povodí: 

Definice povodí 
Povodí je území, z něhož odtéká voda atmosférických srážek nebo akumulovaná voda 
v ledovcích a ve stálé sněhové pokrývce povrchovou i podzemní cestou do řeky. Povodí je 
prostorově vymezené rozvodnicí, či rozvodní čárou. [17] 

6.2.1 Analýza RUSLE 
Další termín, který je nutné vysvětlit je analýza RUSLE (Revised Universal Soil Loss 
Equation, což se dá přeložit jako Universální Revidovaná Rovnice pro Odnos Půdy). 
Analýza RUSLE je velmi složitá, a k jejímu plnému fungování je zapotřebí velké množství 
speciálních dat a hlavně hydrologických znalostí. Proto se jí nebudeme v tutoriálu zabývat. 
Ale protože jsou na výstupu analýzy r.watershed (a nejen jí) rastrové mapy určené pro 
RUSLE, zkráceně si vysvětlíme o co se jedná. 

Počátky tohoto výpočtu sahají do roku 1940, kdy vědci počítali odnos půdy v kukuřičném 
pásu v USA.  

RUSLE má následující předpis: A = R * K * LS * C * P, kde: 

• A – odhadovaný průměrný odnos půdy v tunách na akr (asi 4000m2) za rok, 

• R – erozivní faktor dešťového splachu, 

• K – faktor erodovatelnosti půdy, 

• L – faktor délky svahů, 

• S – faktor strmosti svahů, 

• C – faktor lidské činnosti, 

• P – faktor podpůrných činností. 

Více na http://www.iwr.msu.edu/rusle/  

6.2.2 Ostatní výstupy r.watershed 
Modul r.watershed má mnoho dalších výstupních rastrových map. Jejich popisu se budeme 
věnovat v následující části Popis parametrů. 

Poznámka 
K dispozici máme dvě verze programu: ram a seg. Který program spustíme závisí na 
vlajce -m. Ram využívá virtuální paměť, kterou spravuje operační systém, k uložení 
veškeré datové struktury a je rychlejší než seg. Seg využívá GRASS segment library, která 
organizuje data v souborech na disku. Seg umožňuje jiným procesům využívat ten samý 
CPU, i když je daný region velký. Kvůli paměťovým nárokům obou programů může velmi 
často dojít k tomu, že systém bude mít nedostatek operační paměti. Pokud máme 
nedostatek paměti u ram a rozlišení zpracovávané oblasti nemůže být sníženo, musíme 

http://www.iwr.msu.edu/rusle/
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přidat do počítače fyzickou RAM, nebo přidělit více místa pro swap (virtuální paměť). 
Pokud má nedostatek paměti seg, stačí uvolnit více místa na disku. 

Popis parametrů a postup práce 
V našem případě je vhodnější modul r.watershed spustit v interaktivním režimu. Parametry 
jsou popsané v tom pořadí, ve kterém jsou zadávány v průběhu běhu programu. Vzhledem 
k tomu, aby byl celý postup přehlednější, je zkombinovaná část Popis parametrů a Postup 
práce.  

1. Úvod do analýzy, potvrdit <Y>. 

2. Dotaz, zda-li chceme spustit rychlou verzi algoritmu (ram) – <Y>, nebo pomalejší 
(seg) – <N>. Zvolíme možnost <Y>. 

 
3. Dotaz, zda při nedostatku operační paměti chceme přepnout do režimu seg 

potvrdíme <Y>. 

 
4. elevation – vstupní mapa: Výškový model, na kterém je založena celá analýza. 

Použijeme model interpolovaný pomocí modulu v.surf.rst. Zadáme CC_rst. 

 
5. depression – vstupní mapa: Rastrová mapa možných krajinných depresí (nebo také 

mapa drsnosti terénu), které jsou dost velké na to, aby se v nich zpomalil, nebo 
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ukládal povrchový odtok při prudkých srážkách. Jakákoliv nenulová hodnota značí 
depresi. Jelikož takovouto rastrovou mapu nemáme k dispozici, necháme položku 
prázdnou (tj. stiskneme <ENTER>).  

 
6. unit of measure – jednotky, ve kterým budeme zadávat minimální velikost oblasti, 

ve které se budou vyhledávat povodí. Zvolíme volbu 2 – meters sq. 
7. zadáme velikost oblasti – 3000000 

 
8. watershed basin – výstupní mapa: Každé povodí je ohodnoceno unikátní hodnotou. 

0 znamená, že buňka není součástí kompletního povodí v aktuálně nastaveném 
regionu. Jako jméno výstupní mapy zadáme CC_watershed. 

 
9. accumulation – výstupní mapa: Počet buněk, které odtékají skrze každou buňku. 

Absolutní hodnota každé buňky v této výstupní rastrové mapě je množství 
povrchového odtoku, který teče přes tuto danou buňku. Tato hodnota je počet 
buněk „nad“ plus jedna. Záporné hodnoty znamenají, že tyto buňky mají 
pravděpodobně povrchový splach z oblastí mimo určený region. Z toho plyne, že 
všechny buňky se zápornou hodnotou nemohou mít povrchový odtok a sedimentaci 
spočítanou správně. Jako jméno výstupní mapy zadáme CC_accumulation. 

 
10. Dále jsme dotázáni, jestli chceme nechat vygenerovat další rastrové mapy. Zvolíme 

<Y>. 
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11. stream channel – výstupní mapa: segmenty vodních toků. Hodnoty jednotlivých 
segmentů odpovídají hodnotám odpovídajících povodí. Jako jméno výstupní mapy 
zadáme CC_streamchannel. 

 
12. half basin – výstupní mapa: každému polo-povodí je přiřazena unikátní hodnota. 

Povodí jsou rozděleny na levé a pravé přítoky. Buňkám pravých přítoků (z pohledu 
proti proudu) jsou dány hodnoty původních povodí. Buňkám levých přítoků povodí 
jsou dány hodnoty o jednu menší, než buňkám pravých přítoků10. Jako jméno 
výstupní mapy zadáme CC_halfbasin. 

 
13. overland aspect  – výstupní mapa: směry odtoků. Určuje orientaci vůči světovým 

stranám pro každou buňku. Hodnota –1 znamená, že buňka je sníženina (deprese) 
(definována vstupní mapou depresí). Jakákoliv jiná záporná hodnota znamená, že 
půdní odtok opouští oblast aktuálně nastaveného regionu. Absolutní hodnota těchto 
záporných buněk určuje směr toku. Jako jméno výstupní mapy zadáme 
CC_overlandaspect. 

 
14. display – výstupní mapa: užitečná pro vizualizaci výsledků. Jedná se o akumulaci 

půdního odtoku s hodnotami upravenými pro jednoduché zobrazení. Všechna 
záporná akumulace je přeměněna na nulu. Žlutě jsou zobrazeny oblasti s nejnižší a 
modře oblasti s nejvyšší akumulací půdního odtoku. Jako jméno výstupní mapy 
zadáme CC_display. 

 
15. slope length – výstupní mapa: délka svahu a strmost (LS faktor). Použití pro 

analýzu RUSLE. Protože je LS faktor malé číslo, je ve výstupní mapě vynásoben 
hodnotou 100. Jako jméno výstupní mapy zadáme CC_LS. 

 

                                                
10 Rastr CC_watershed je vytvořen tak, že hodnoty buněk jednotlivých povodí jsou násobkem 2 (tzn. že se již 
dopředu počítá s rastrem half basin, který má hodnoty buněk levých přítoků o jednu menší, než hodnoty 
buněk pravých přítoků). 
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16. slope steepness – výstupní mapa: strmost svahů (S faktor). Použití pro analýzu 
RUSLE. Protože je S faktor malé číslo, je ve výstupní mapě vynásoben hodnotou 
100. Jako jméno výstupní mapy zadáme CC_S. 

 
17. disturbed land – vstupní mapa: Rastrová mapa, které obsahuje oblasti s narušeným 

povrchem (úrodná půda, průmyslová oblast, atd.). Pokud není na vstupu žádná 
mapa (náš případ), znamená to, že v dané oblasti není žádná oblast s narušeným 
povrchem. Tato rastrová mapa se využívá k RUSLE výpočtu. Pouze potvrdíme 
<ENTER>. 

18. Pokud jsme nezadali rastrovou mapu s narušeným povrchem, jsme dotázáni na 
procentuelní zastoupení narušené půdy v dané oblasti. Jelikož hodnotu neznáme, 
zvolíme 0. 

19. max slope length – vstupní hodnota: maximální délka svahu povrchového odtoku 
v metrech (jedná se vlastně o vzdálenost jednotlivých buněk k nejbližší rovné 
oblasti, nebo singulárnímu bodu, který je „nad“ buňkami). Pokud povrchový tok 
teče déle než je maximální délka, algoritmus použije maximální délku. Tento 
parametr se používá pro analýzu RUSLE a je to velmi senzitivní parametr. 
Doporučená maximální délka svahu je 600 stop (183m)11. Proto použijeme tuto 
hodnotu. 

 
20. blocking – vstupní mapa: útvar, který překáží povrchovému toku vody a restartuje 

výpočet délky sklonu pro RUSLE analýzu. Jakákoliv nenulová hodnota znamená 
blokující terén. Nepoužijeme žádnou rastrovou mapu blokujících útvarů. 

21. Jsme dotázáni na zadání rastrových map, které se používají pro celkový 
hydrologicko/půdní erozní model. Na vstupu nezadáme žádné mapy. 

22. Dotaz na uspořádání výstupních dat – zvolíme volbu 1 – Basin only. 

 

                                                
11 Toto omezení je stanoveno kvůli výpočetní složitosti 
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Výstupní rastry analýzy r.watershed 
V této sekci si ukážeme výstupní rastry analýzy r.watershed. Podobnější popis ke všem 
rastrům je v předchozí sekci kapitoly 6.2 Popis parametrů a postup práce. 

1. Rastr CC_watershed vyjadřuje tvary jednotlivých povodí v oblasti Černého a 
Čertova jezera. Hranice povodí můžeme porovnat s vektorovou mapou rozvodnic. 
Tu musíme nejprve importovat ze souboru shapefile. Proto soubor 
CC_rozvodnice.shp naimportujeme podle kapitoly 4.3.1 a 4.3.2. Výsledný soubor 
nazveme opět CC_rozvodnice. Když si obě vrstvy položíme přes sebe (tzn. že 
nejprve zadáme příkaz d.rast CC_watershed a potom příkaz d.vect 
CC_rozvodnice), tak je vidět, že si hranice na většině míst odpovídá. Odlišnost 
v hranicích je dána nastavením minimální velikosti oblasti (v našem případě 3km2) 
ve kterých algoritmus vyhledával jednotlivá povodí. 

 

Obrázek 34 Rastr  povodí CC_watershed 
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2. Rastr CC_halfbasin je identický s rastrem CC_watershed, jen je každé povodí 
rozděleno na buňky pravých a levých přítoků. Buňkám levých přítoků povodí jsou 
dány hodnoty o jednu menší, než buňkám pravých přítoků. 

 

Obrázek 35 Rastr polovičních povodí CC_halfbasin 
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3. Rastr akumulace vody CC_accumulation nám udává počet buněk, které odtékají 
skrze každou buňku. Abychom získali legendu, do příkazové řádky napíšeme 
d.legend CC_accumulation color=black. Abychom z výsledného rastru odstranili 
oblasti s nízkou akumulací vody, napíšeme pro zobrazení rastru do příkazové 
řádky:  

d.rast CC_accumulation cat=10000-400000 

Tím změníme rozsah zobrazovaných hodnot na interval od 10 000 do 400 000. 

 

Obrázek 36 Rastr akumulace CC_accumulation  

(legenda udává počet buněk, které odtékají skrze každou buňku) 
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4. Rastr CC_overlandascpet je vlastně orientace svahů (expozice) vůči světovým 
stranám. Na rozdíl od rastru CC_aspect (viz. obrázek 31) kde je orientace svahů 
počítána od 0°do 360° je v tomto případě použito pouze osmi směrů. Oblastí 
s hodnotou -1 značí deprese a 8 rovné oblasti. 

 

Obrázek 37 Rastr orientace svahů CC_overlandaspect 
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5. Rastr CC_streamchannel obsahuje segmenty toků. Tento rastr budeme potřebovat 
pro analýzu r.basins.fill (viz. kapitola 6.5). Jelikož jsou hodnoty jednotlivým 
segmentům přiřazovány podle příslušnosti k povodím, podobně jako u rastru 
CC_accumulation odstraníme nevyhovující oblast. Rastr tedy zobrazíme příkazem: 

d.rast CC_streamchannel cat=1-100 

 

Obrázek 38 Rastr segmentů toků CC_streamchannel 
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6. Rastr CC_display je rastr akumulace půdního odtoku. Abychom získali legendu 
podle obrázku 39, do příkazové řádky napíšeme d.legend CC_display thin=10 
range=0,100 (thin=10 způsobí „krokování“ reklasifikace po deseti a range=0,100 
nastaví minimum na 0 a maximum na 100). Pro lepší představu uvedeme ještě 
zobrazí rastru pomocí modulu nviz (nviz elevation=CC_rst color=CC_display).  

 

Obrázek 39 Rastr akumulace půdního odtoku CC_display 

(legenda udává, kolik buněk odteče danou buňkou – hodnoty jsou upravené pro přehledné zobrazení) 

 

Obrázek 40 Rastr CC_display zobrazený pomocí modulu nviz 



 

 69 

7. Poslední dva výstupní rastry jsou rastry CC_LS a CC_S.  

 

Obrázek 41 Rastr poměru délky svahů a strmostí svahů CC_LS  

 

Obrázek 42 Rastr strmosti svahů CC_S 
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6.3 Modul r.fill.dir 
Modul r.fill.dir vytvoří výškový rastr bez lokálních depresí, které jsou způsobeny vlastní 
tvorbou DMR a dále rastr směrů odtoků z buňky. 

r.fill.dir [-f] input=name elevation=name direction=name [areas=name] [type=name] 

Popis vlajek 
• -f – algoritmus pouze nalezne nevyřešené oblasti (nevygeneruje nový vyplněný 

DMR). 

Popis parametrů 
• input – vstupní výškový rastr, 

• elevation – výstupní výškový rastr bez depresí, 

• direction – rastr směru odtoku z buňky, 

• type – typ rastru směru odtoku z buňky, 

• areas – výstupní rastr problémových oblastí. 

 

Obrázek 43 DMR a z něj spočtený rastr směrů odtoků z buňky (převzato z [10]) 

Type je typ formátu, ve kterém si uživatel přeje vytvořit rast směrů odtoků z buňky. Formát 
agnps obsahuje hodnoty 1-8, kde 1 je orientováno na sever a hodnota narůstá proti směru 
hodinových ručiček. Formát answers obsahuje hodnoty od 0 do 360 stupňů, kde 0° (360°) 
je orientovaná na východ a hodnoty narůstají proti směru hodinových ručiček ve 45° 
krocích. Formát grass má ty samé hodnoty jako rastr orientace svahů (viz. kapitola 5.2.1). 

Jako vstupní data je použit výškový rastr a algoritmus vyplní při jednom průchodu tímto 
rastrem všechny deprese. Následně algoritmus odtoků z buňky hledá hlavní směr pro 
každou buňku. Pokud algoritmus narazí na oblast s prohlubněmi, ohraničí ji od ostatních 
oblastí a ještě jednou je nad touto oblastí provedeno vyplnění depresí. Na výstupu bude 
výškový rastr bez depresí a rastr směru odtoků z buňky. 

Tento odtokový algoritmus (D8 – viz. kapitola 6.1.1) funguje následovně: v každé rastrové 
buňce algoritmus určí sklon ke každé z osmi přilehlých buněk a přiřadí směr odtoku 
k buňce s největším sklonem. Pokud je osmi-okolí více buněk se stejnou nenulovou 
hodnotou, algoritmus vybere jeden z těchto směrů podle preferencí, které jsou pevně 
zapsané ve zdrojovém kódu. Pokud je oblastí rovina, algoritmus se snaží určit směr odtoku 
z okolních buněk rastru. Tento proces se provádí iterativně a rastr směru odtoků z buňky je 
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počítán z oblastí kde je směr odtoku znám k oblastem, kde se rastr odtoků nedá spočítat 
jiným způsobem.  

Postup práce 
Do příkazové řádky zadáme následující: 

r.fill.dir input=CC_rst elevation=CC_rst_depless CC_flowdirection type=answers 
areas=CC_probareas 

Výstupní rastry 
Rastr CC_direction je rastr směrů odtoků z buněk. Pro určitou buňku DMR je ohodnoceno 
její 3x3 „šachovnicové“ okolí a je určeno, která z buněk tohoto okolí má nejnižší 
nadmořskou výšku, tedy do které buňky to je nejvíce „z kopce“. Postup se následně 
opakuje pro všechny buňky DMR. [11] 

Pro zobrazení legendy do příkazové řádky napíšeme d.legend CC_flowdirection thin=45 
range=0,360. 

 

Obrázek 44 Rastr směrů odtoků z buněk CC_flowdirection (hodnoty v  legendě jsou ve stupních) 

Vzhledem k tomu, že rastr CC_rst_deples je pouze rastr CC_rst s vyplněnými depresemi, 
nebudeme si uvádět obrázek. Rastr CC_rst_deples využijeme při analýze r.flow (viz. 
kapitola 6.6). 
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6.4 Modul r.water.outlet 
Modul r.water.outlet generuje oblast, která vtéká do jedné konkrétní buňky z mapy 
orientace svahů (generovaná modulem r.watershed, viz. kapitola 6.2), DMR a dvojice 
souřadnic, které reprezentují bod odtoku z počítané oblasti (povodí). 

r.water.outlet drainage=name basin=name easting=value northing=value 

Popis parametrů 
• drainage – vstupní mapa: Určuje orientaci vůči světovým stranám pro každou 

buňku. Hodnota –1 znamená, že buňka je sníženina (deprese) (definována vstupní 
mapou depresí). Jakákoliv jiná záporná hodnota znamená, že půdní odtok opouští 
oblast aktuálně nastaveného regionu. Absolutní hodnota těchto záporných buněk 
určuje směr toku. Tato mapa je generována modulem r.watershed, 

• basin – výstupní mapa: Oblast, která vtéká do jedné konkrétní buňky. Hodnota 1 
znamená, že daná oblast náleží do povodí, hodnota 0 znamená, že daná oblast do 
povodí nenáleží, 

• easting – hodnota souřadnice X bodu odtoku, 

• northing – hodnota souřadnice Y bodu odtoku. 

Postup práce 
Pomocí funkce d.what.rast vybereme bod, který bude odtokovým bodem pro hledanou 
oblast. Poznamenáme si souřadnice (E: -844332.04; N: -1128608.12). Do příkazové řádky 
napíšeme: 

r.water.outlet drainage= CC_overlandaspect basin=CC_wateroutlet easting=-844332.04 
northing = -1128608.12 

Výstupní rastr 
Červeně je vyznačená oblast (hodnota 1), ze které odteče voda námi zadaným bodem (v 
obrázku vyznačen trojúhelníkem). Pro větší názornost je rastr vizualizován i v modulu 
nviz. 



 

 73 

 

Obrázek 45 Rastr vtoku do určené buňky CC_wateroutlet 

 
Obrázek 46  Rastr vtoku do určené buňky CC_wateroutlet (nviz) 
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6.5 Modul r.basins.fill 
Modul r.basins.fill vytvoří rastrovou mapu dílčích částí povodí (subbasins) založenou na 
vstupní rastrové mapě segmentů toků (kde je každý segment ohodnocen unikátní 
hodnotou) a rastrové mapě hřbetnic v dané oblasti. Rastrová mapa hřbetnic by měla 
obsahovat ty hřbetnice, které určují rozměr celého povodí (watershed). Rastrová mapa 
segmentů toků může být vytvořena pomocí modulu r.watershed (viz. kapitola 6.2). Ale 
rastrová mapa hřbetnic musí být vytvořena ruční digitalizací z vrstevnic (např. pomocí 
modulu v.digit). V našem případě ale použijeme již hotovou vektorovou mapu  
CC_rozvodnice, kterou jsem importovali v kapitole 6.2, podkapitola Výstupní rastry 
analýzy r.watershed, bod 1. 

Výsledná rastrová mapa ohodnotí dílčí části povodí hodnotami, které odpovídají hodnotám 
segmentů toků procházející touto dílčí částí povodí. Uživatel zadá počet cyklů, ve kterých 
algoritmus vyplňuje dílčí části povodí. Pokud se jeví, že výsledné mapě jsou „díry“ (oblasti 
nezařazené do povodí), modul by měl být spuštěn znovu s větším počtem cyklů. 

r.basins.fill number=value c_map=name t_map=name result=name  

Popis parametrů 
• number – počet cyklů, ve kterých algoritmus vyplňuje dílčí části povodí, 

• c_map – vstupní mapa: rastrová mapa ohodnocených segmentů toků, 

• t_map – vstupní mapa: rastrová mapa hřbetnic, 

• result – výsledná rastrová mapa rozděleného povodí. 

Postup práce 
Nejprve musíme převést vektorový soubor CC_rozvodnice na rastr podle kapitoly 5.1.1. 
Soubor převedený na rastr nazveme CC_rozvodnice_r. Jako rastrovou mapu segmentu 
toků použijeme rastrovou mapu CC_streamchannel, kterou jsme vytvořili modulem 
r.watershed (viz. kapitola 6.2). Dále do příkazové řádky napíšeme: 

r.basins.fill number=10 c_map=CC_streamchannel t_map=CC_rozvodnice_r 
result=CC_basinsfill  
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6.6 Modul r.flow 
Modul r.flow generuje linie toku (flowlines) za použití kombinace rastrové a vektorové 
aproximace ze vstupního výškového rastru elevin a nepovinného rastru expozice (orientace 
vůči světovým stranám) buněk a/nebo rastrové mapy drsnosti povrchu barin. Na výstupu 
jsou tři mapy, které mohou být vytvářeny v libovolných kombinacích: vektorová mapa 
flout linií toku, rastrová mapa lgout - délka flowpath12 a rastrová mapa dsout hustoty linií 
toku.  

Rastrová mapa expozice musí být vytvořena podle stejných pravidel jako expozice 
počítána jinými GRASS moduly (viz. kapitola 6.3). 

Výstupní mapa linií toku flout je ve vektorovém formátu (linie toku jsou vytvořené po 
svahu). Segmenty linií mají koncové body na hranách rastru, který se vytvoří kreslením 
imaginárních linií přes středy buněk výškového rastru. Linie toku jsou implicitně 
vytvářeny po svahu – při použití vlajky –u jsou vytvářeny proti svahu. Linie toku se zastaví 
pokud by její další segment obrátil směr toku, zkřížil nějakou překážku, nebo by procházel 
buňkou s nedefinovanou výškou, nebo orientací. Další parametr skip=n znamená, že pouze 
každá n-tá buňka bude použita při tvorbě flout. Implicitně je skip nastaven na hodnotu 
max(1,<řádky elevin>/50, <sloupce elevin>/50). Vysoká hodnota skip obvykle urychlí 
výpočetní dobu a většinou zlepší čitelnost rastru flout. 

Délka flowpath je dána v rastrové mapě lgout. Hodnota v každé buňce rastru je suma 
vodorovných délek všech segmentů linie toku vytvořené z této buňky. Pokud je použita 
vlajka -3, je do výpočtu délek zahrnuta i výška (tzn., že se počítá se šikmými délkami). 

Hustota linií toku po svahu (nebo proti svahu) je dána v rastrové mapě dsout. Hodnota 
každé buňky rastru je počet linií toku, které procházejí touto buňkou. To znamená počet 
všech linií toku z celé mapy, které mají koncový bod v této buňce.  

Tento modul je určen k modelování eroze na svazích a má velmi přísné podmínky pro 
ukončování linií toků. Není proto velmi vhodný pro extrakci říční sítě, nebo stanovování 
rozměrů povodí, pokud není ovšem použit DMR bez depresí a rovných ploch (viz. kapitola 
6.3)  

Popis algoritmu 
1. Tvorba linií toku: r.flow používá vektor-rastrový algoritmus, který používá 

neomezený počet směrů v intervalu 0.0000… a 360.0000… a hledá směr toku jako 
linii (vektor) ve směru gradientu (spíše než z buňky do buňky v jednom z osmi 
směrů = D-infinity algoritmus). Směr je vyhledáván v jakémkoliv směru za použití 
expozice (takže zde není limit osmi směrů, kde D8 algoritmus produkuje linie cik-
cak). Při použití tohoto postupu není rozptýlený tok přesně popsán, ale stále lépe, 
než pomocí D8 algoritmu. 

2. Výpočet přispívajících oblastí: r.flow používá single-flow algoritmus (algoritmus 
jednoduchého toku). To znamená, že veškerý odtok odteče do jediné buňky po 
svahu. 

r.flow [-u] [-3] [-h] elevin=name [aspin=name] [barin=name] [skip=value] 
[bound=value] [flout=name] [lgout=name] [dsout =name] 
                                                
12 Pro výraz flowpath jsem nenalezl odpovídající český doslovný překlad.  
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Popis vlajek 
• -u – generuje linie toků proti svahu (implicitně po svahu), 

• -3 - počítá se šikmými délkami (implicitně s vodorovnými délkami), 

• -h – zobrazí referenční informace. 

Popis parametrů 
• elevin – vstupní výškový rastr, 

• aspin – vstupní rastr expozice svahů, 

• barin – vstupní rastr překážek. Nenulové hodnoty znamenají překážku, 

• skip – počet buněk mezi liniemi toku, 

• bound – nastavení maximálního počtu segmentů pro každou linii toku (implicitně je 
nastaven maximální počet), 

• flout – výstupní vektorová mapa linií toku, 

• lgout – výstupní rastrová mapa délek flowpath, 

• dsout – výstupní rastrová mapa hustoty linií toku. 

Postup práce 
Pro dosažení co nejlepších výsledků je dobré používat co nejpodrobnější DMR (přesná 
vstupní data, způsob interpolace), vyhneme se tím problému předčasného ukončení linií 
toku v rovných oblastech. 

Aby byly výsledky tvorby linií toků věrohodné, jako vstupní výškový rastr použijeme rastr 
z analýzy r.fill.dir (viz. kapitola 6.3) – CC_rst_deples (rastr s odstraněnými depresemi). 
Do příkazové řádky následně zadáme: r.flow elevin=CC_rst_deples aspin=CC_aspect 
flout=CC_flowlines lgout=CC_flowL dsout=CC_flowDS 

Výstupní rastry 
Vektorová mapa CC_flowlines reprezentuje linie toku generované po svahu. Počítání linií 
toku po svahu simuluje reálný tok (tzv. metoda dešťových kapek). Tyto linie toku mají 
tendenci se spojovat v údolích. Mohou být také využity k určení oblastí s akumulací 
odtoku a hloubení koryt. Určitá pravidelnost linií je způsobena parametrem skip, což je 
počet buněk rastru mezi jednotlivými liniemi toku. Pro větší názornost linií toku zobrazíme 
CC_flowlines i pomocí modulu nviz (nviz elevation=CC_rst vector=CC_flowlines). 
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Obrázek 47 Vektorová mapa linií toku CC_flowlines 

 
Obrázek 48 Vektorová mapa linií toku CC_flowlines, jako podklad je použit rastr CC_rst (nviz) 
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Hodnota v každé buňce rastru CC_flowL je suma vodorovných délek všech segmentů linie 
toku vytvořené z této buňky. Při použití vlajky –u odpovídají délky flowpath vzdálenosti 
každé buňky k nejbližší rovné oblasti (nebo singulárnímu bodu) proti svahu. Potom tato 
rastrová mapa odpovídá mapě slope length (CC_LS viz. kapitola 6.2) a lze ji použít při 
analýzu RUSLE. 

 

Obrázek 49 Rastr sumy vodorovných délek všech segmentů linií toku CC_flowL  

(jednotky jsou v metrech) 

 
Obrázek 50 Rastr sumy vodorovných délek všech segmentů linií toku CC_flowL (nviz) 
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Rastr CC_flowDS zobrazuje hustotu linií toku po svahu. Hodnota každé buňky rastru je 
určena podle toho, kolik linií toku touto buňkou prochází (tzn. počet linií toku z celé mapy, 
které mají koncový bod v této buňce). Jedná se vlastně o akumulaci půdního odtoku, stejně 
tak jako u rastru CC_display v kapitole 6.2. Všechna záporná akumulace je přeměněna na 
nulu. Žlutě jsou zobrazeny oblasti s nejnižší a modře oblasti s nejvyšší akumulací půdního 
odtoku. Porovnání rastru CC_flowDS a CC_display provedeme v kapitole 6.6.1. 

I přesto, že jsme použili vstupní rastr bez depresí (CC_rst_deples), tak jsou linie toku 
v určitých částech rastru potrhané (viz. obrázek 53). Je to způsobeno chybou ve vstupních 
datech, kdy jsou údolí občas špatně pokryty vrstevnicemi. Pokud je pokrytí oblasti 
vrstevnicemi dostatečné, chyby v datech se již nevykytují (viz. obrázek 52). 

 
Obrázek 51 Rastr akumulace půdního odtoku CC_flowDS 

(legenda udává, kolik buněk odteče danou buňkou – hodnoty jsou upravené pro přehledné zobrazení) 
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Obrázek 52 Oblast 1 rastru CC_flowDS 

 
Obrázek 53 Oblast 2 rastru CC_flowDS 
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6.6.1 Porovnání rastrů půdního odtoku CC_display a CC_flowDS 
Rastr CC_flowDS (obrázek 54) a CC_display (obrázek 55) vyjadřují tu samou veličinu – 
akumulaci půdního odtoku. Rastr CC_display je počítán modulem r.watershed a k výpočtu 
je použito algoritmu D8 (viz. kapitola 6.1.1). Druhý rastr CC_flowDS je počítán modulem 
r.flow a k výpočtu je použit algoritmus D-infinity (není omezen na 8 směrů). Proto je na 
první pohled vidět, že rastr CC_flowDS realističtěji a detailně popisuje půdní odtok v námi 
vybrané oblasti. Ještě si můžeme pro dokreslení situace přes oba rastry zobrazit vektorovou 
mapu CC_flowlines. 

 
Obrázek 54 Detail rastru CC_flowDS 

 
Obrázek 55 Detail rastru CC_display 
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7 Závěr 
Při zpracovávání teoretické části práce jsem se důkladně seznámil s problematikou 
prostorových analýz. Díky hlubšímu studiu teoretického pozadí vybraných prostorových 
analýz jsem pochopil podstatu těchto analýz.  Tyto poznatky spolu s nastudovaným 
popisem algoritmizace vybraných prostorových analýz jsem využil při tvorbě praktické 
části práce. V literatuře, použité při zpracovávání práce, jsem se setkal s různým 
rozdělením prostorových analýz a zvolil jsem jedno, které lze vhodně aplikovat na 
prostorové analýzy použité a popsané v mé práci.     

V rámci praktické části práce jsem vytvořil multimediální učební text, který je svou 
povahou vhodný jak pro úplné začátečníky se systémem GIS GRASS, tak i pro zkušenější 
uživatele, kteří si chtějí osvojit interpolační techniky a hydrologické analýzy. Při tvorbě 
učebních textů jsem se sám se systémem GIS GRASS postupně seznamoval, a tak jsou 
v tutoriálu obsaženy veškeré mé zkušenosti a postřehy, které jsem v průběhu práce získal. 

Výsledný tutoriál je umístěn na katedrálním serveru na adrese: 
http://gis.zcu.cz/?page=ppa_grassanalyzy. Z vnitřní univerzitní sítě jsou k dispozici 
připravená ukázková data, která si uživatel může stáhnout a celý postup práce si vyzkoušet. 
Tutoriál je však možné aplikovat na libovolná výšková data. 

Během zpracovávání diplomové práce jsem se setkal s mnoha většími i menšími problémy. 
Jednalo se zejména o vlastní instalaci GIS GRASS a systému Linux, import dat z formátu 
shapefile, volbu vhodné metody interpolace. Na mé práci je také možné pozorovat  
typickou ukázku rychlého vývoje software. Diplomovou práci jsem začal zpracovávat 
v GIS GRASS 5.4. V průběhu mé práce byla vydána další verze, GRASS 6.0, která již 
mnohem lépe pracuje s atributy u vektorových dat.  

Vybrané prostorové analýzy popsané v závěru práce nejsou zdaleka všechny, které nám 
systém GIS GRASS nabízí. Rád bych v tomto tématu pokračoval v doktorském studiu, kdy 
bych se rád zaměřil na morfometrické analýzy georeliéfu.  

Domnívám se, že cíle diplomové práce byly splněny a doufám, že má práce bude alespoň 
malým přínosem k osvětě volně šiřitelného GIS systému GRASS. 

http://gis.zcu.cz/?page=ppa_grassanalyzy
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