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Osnova prezentace 
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 součást služby monitorování území Copernicus 

 unikátní databáze informací o krajinném pokryvu 
a jeho změnách pro celou Evropu 

 Návaznost na CORINE 2006, 2000 a 1990 (časová 
řada) 

 44 tříd krajinného pokryvu (5 základních kategorií) 

 měřítko 1 : 100 000 

 MMU 25 ha, změny: 5 ha 

Projekt CLC 2012 - základní info 
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 Stejná metodikapro zachování konzistence mezi jednotlivými 

CLC - vizuální interpretace nad podkladovými daty 

 hledání změn proti r. 2006, sloučením vzniká nová vrstva 
CLC 2012 

 Použitá data 
 IMAGE 2012 a IMAGE 2006 

• Družicové snímky z datového skladu (DWH) ESA 
• 2006 – SPOT 5, IRS 6 

• 2012 – IRS 6, Resourcesat-2 

 Doplňková data 

• Letecké ortofotomapy - ČÚZK, Google Earth 

• LPIS - Neocenitelný zdroj – louky vs. pole,  

• Topografické mapy 
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CLC – Metodika a podkladová data 



 vrstvu CLC zpracovávají členské státy 
samostatně 

 koordinace - Evropská agentura pro 
životní prostředí EEA 

 dodání družicových snímků - ESA 

 ČR - pro r. 2012 zpracovává CENIA 

 Výstupy: 
• CORINE Land Cover 2012 

• Změnová databáze 2006 – 2012 

• Revidovaná vrstva CLC 2006 

• Ověření a vylepšení HRL 

CLC - zpracování 
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HRL - metodika 
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 High Resolution Layers (HRL) 
Imperviousness, Forests, 
Grassland, Wetlands, 
Permanent Water Bodies 

 20 m pixel, po dokončení  

   bude převzorkováno  

   na 100 m 

 K prohlédnutí na 
http://land.copernicus.eu/  
 

http://land.copernicus.eu/


HRL - metodika 
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 vytvořeny automatickou klasifikací, členské státy 
kontrolují kvalitu -> verifikace, enhancement 

 pro území ČR zatím dodána pouze vrstvy lesy a 
nepropustnost povrchu (imperviousness) 

 Verifikace a zpřesnění probíhalo nad 
ortofotomapami ČÚZK a GEODIS (Google, 
mapy.cz) a také nad ZM50 

 Kvalita vrstev byla  

    vyhodnocena jako přijatelná 



Výsledky CLC 2012 
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 CLC 2012 – je dokončen a čekáme na kontrolu 
EEA 

 využití: akademická sféra (výuka, výpočet 
indikátorů), státní sektor, soukromý sektor 
(projekty) 

 

 výsledné vrstvy budou zveřejněny na Národním 
geoportálu INSPIRE: http://geoportal.gov.cz (ČR) 
a zde budou také ke stažení – SLEDUJTE 
AKTUALITY NA NGI !!!!! 

http://geoportal.gov.cz/


Výsledky CLC 2012 

9 

 Dále budou výsledky 

 dostupné na  

http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-
land-cover/view (Evropa)  

 

 A jako WMS služba i ke stažení jako vektor i 
rastr na webu EEA  

 

 (data za r. 2006 za celou Evropu dostupná zde: 
http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/clc-2006-vector-data-version-2  
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Statistika změn 2006-2012 
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 155 typů změn  

  211-231 nezavlažovaná orná půda-louky a pastviny 
největší rozloha změn (92 000 ha), naopak změna 231-
211 (7 000 ha) 

 Další významné změny: 312-324, 324-312, 324-313, 313-
324, 324-311 (lesní hospodářské cykly) (30 000 ha) 

 Nesouvislá městská zástavba 112 se rozšířila o 3 900 ha 
na úkor polí 211 

 Průmyslové a obchodní areály 121 (ve velké míře 
sluneční elektrárny) se rozšířily o 4 200 ha převážně na 
úkor polí 211 



Statistika změn 2006-2012 
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Statistika změn 2000-2006 
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 Opět přibližně 150 typů změn  

 Hlavní změna 211-231 62 000 ha, 231-211 4 800 ha 

 211-221 (nezavlažovaná orná půda na vinice) –  

   4 600 ha x 2006-2012 pouze 1 300 ha 

 V letech 2006-2012 byl nárůst 112 a 121 oproti 
2000-2006 
⁻ 3900 ha x 2150 ha změna na 112 (nesouvislí městská 

zástavba) 

⁻ 4200 ha x 2500 ha změna na 121 (Průmyslové a 
obchodní areály) 

⁻ Převážně na úkor 211 (nezavlažované orné půdy) 



Statistika změn 2000-2006 
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Celková změna v ha 

211-231 

324-312 

312-324 

231-211 

324-313 
211-221 



Ukázky změn 
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Nová zástavba - Holubice, Kozinec 



Ukázky změn 

Výstavba logistických skladů - Horní Počernice, R10 
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Ukázky změn 
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Nové dopravní stavby - pražský okruh 



Ukázky změn 
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Boom solární energetiky – FVE Vepřek 



Ukázky změn 
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Rozšiřování povrchové těžby - důl Chomutov 



Ukázky změn 
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Rekultivace povrchových dolů - lom Bílina 



Ukázky změn 
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Rekultivace povrchových dolů - jezero Most 



Ukázky změn 
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Vznik golfového hřiště - Beřovice 



Ukázky změn 
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Sanace vojenského letiště - zóna Triangl, Žatec 
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 ČR- tradiční model mapování CLC=oddělená aktivita 
od potřeb státu, primárně pro potřeby EEA  

 

 Iniciovat národní monitoring krajiny - inspirace v 
sousedních státech Německo- DeCover , 
Rakousko-LISA, Španělsko- SIOSE  

 

 EAGLE (Eionet Action Group on Land monitoring in 
Europe) - bottom-up přístup k Evropskému land 
monitoringu 

  Podpora ze strany EEA - EAGLE model 
 

 

 

Vize – možný vývoj v postupu 
mapování CLC 



Výhody národního monitoringu 
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 specifikace produktu vyhovující národním potřebám - menší 

MMU, specifické třídy, aktualizační cyklus 

 větší efektivita díky sdruženým finančním prostředkům - EU 

CORINE Land Cover jako přímo odvozený produkt národního 

mapování 

 v ČR existují předpoklady pro národní program monitoringu 

krajinného krytu: 

- odborné - řada pracovišť schopna implementace takového 

systému, řada dílčích resortních mapování probíhá 

- legislativní - např. usnesení  vlády ČR č. 576 z 11. srpna 2010 

o vytvoření systému jednotného sledování a vyhodnocování 

změn rozsahu území přeměněného zástavbou vyvolanou 

procesem rozpínání sídel (tzv. urban sprawl). Dodnes 

nenaplněno.   

 chybí koordinace, organizace a finanční podpora 
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