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Gisat 

was founded in 1990 as a first Czech company providing 
geoinformation services in the area of remote sensing. 
The company is oriented on remote sensing and GIS 
applications including satellite data retail. The wide scope 
of services is based on partnerships with all major Earth 
observation satellite data providers. Gisat has extensive 
long-term experiences with leadership of international 
projects, as well as a solid knowledge of the specific situa-
tion in countries of Central and Eastern Europe. Its clients 
are both public administration bodies and companies from 
commercial and industrial sector.

Small linear landscape features (SLF) play a crucial role in landscape. 
They include roadside vegetation, hedgerows, stone walls, 
scattered trees, riparian vegetation, field borders and greenways. 
Linear vegetation features serve as natural habitats or biocorridors 
in intensively used open landscapes. They provide important 
ecosystem and cultural functions. They regulate the local climate 
conditions, protect the soil against erosion or help to purify the 
surface water. The SLF patches are important structural landscape 
elements functioning as windbreaks, facilitating connectivity, but 
they also provide habitats for biodiversity and increase the genetic 
diversity of the ecosystem.

The object like SLF patches are also addressed by Art. 34(3) of the 
EC Regulation R.1122/2009 and include features that are part of the 
good agricultural and environmental condition obligations or the 
statutory management requirements like hedges, drainage ditches 
and small woods according to the local regulations. 

The objective of the project was to design, implement and test 
innovative remote sensing based services for SLF monitoring and 
demonstrate and validate their utility for the work of European 
Environmental Agency (EEA). This agency has specific needs related to 
ecosystem mapping and assessment, land and ecosystem accounts, 
green infrastructures and regional environmental characterization. 

During the project, we characterized the SLF on the pan-European 
level with use of the high resolution EO data provided by ESA in the 
GMES data warehouse (IMAGE2000, IMAGE2006 and IMAGE2009). 
The methods were developed with perspective of future opera-
tional use of consolidated long-term EO data archives as well as 
ongoing Sentinel-2 data streams.

The project was funded by ESA, supported by EEA and it has been 
completed in collaboration of GeoVille Environmental Services 
Sàrl (lead), GISAT s.r.o. and GeoVille Information Systems GmbH. 
More information can be seen on http://www.eoslf.eu.

What would you name as main benefits of the project to your 
company?

“For us, it was very beneficial to develop and test 
methodologies taking into account all advantages as well 
as related challenges for new generation of operational 
services that utilize the huge EO data volumes, which 
are coming soon with Sentinels constellations. EO data 
based services have a great potential and opportunity to 
provide operational streams of up-to-date environmental 
data for land and ecosystem capital accounts. Here, the 
SLF project has contributed and exploited the continent-
wide EO data archives.”
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Gisat

byl založen v roce 1990 jako první česká firma poskytující 
geoinformační služby v oblasti dálkového průzkumu Země 
(DPZ). Firma nabízí komplexní služby v oblasti dálkového 
průzkumu Země a souvisejících GIS aplikací - od prodeje 
družicových dat až po konzultační činnost. Široká škála 
služeb je založena na dlouhodobém partnerství se všemi 
hlavními komerčními poskytovateli družicových dat. Gisat 
má rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti s vedením mezi-
národních projektů a také dobrou znalost informačních 
potřeb, především v oblasti zemědělství, životního pro-
středí a územního plánování, které mohou být uspokojeny 
s využitím dat DPZ. Klienty Gisatu jsou jak orgány veřejné 
správy a samosprávy, tak soukromé společnosti z obchod-
ního či průmyslového sektoru.

Krajinné prvky (Small Linear Features - SLF) jsou přírodní nebo 
člověkem vytvořené útvary, které hrají klíčovou roli v kulturní kra-
jině, člení ji a spoluvytvářejí její celkový ráz. Patří mezi ně například 
vegetace kolem silnic, plotů, kamenných zdí, rozptýlené stromy, 
pobřežní vegetace, polní remízky, zelené pásy či koridory. Krajinné 
prvky slouží často jako přírodní stanoviště a přirozené biokoridory 
a v intenzivně využívané krajině přispívají ke druhové a genetické 
rozmanitosti a zajišťují tak důležité ekosystémové a kulturní funkce.  
Regulují místní klimatické podmínky, fungují jako větrolamy, chrání 
půdu proti vodní či větrné erozi nebo napomáhají k zadržení 
a čištění povrchových vod.

Krajinným prvkům se věnuje například článek 34(3) nařízení 
Evropské komise R.1122/2009, kde jsou krajinné prvky přímo uve-
deny jako jedna z podmínek dobrého zemědělského hospodaření 
šetrného k životnímu prostředí, kupříkladu živé ploty, zatravněné 
odvodňovací příkopy či malé remízky v souladu s místními 
předpisy.

Cílem projektu SLF bylo navrhnout, implementovat a otestovat 
inovativní služby sledování krajinných prvků založené na datech 
DPZ a prokázat a ověřit jejich využitelnost pro Evropskou agenturu 
pro životní prostředí (EEA). Tato agentura má specifické informační 
potřeby týkající se mapování ekosystémů a ekosystémových služeb, 
zelené infrastruktury a regionální hodnocení stavu a změn v krajině.

V průběhu projektu byla zpracována metodika pro detekci 
a charakterizaci krajinných prvků na celoevropské úrovni s využitím 

co byste jmenoval jako hlavní přínosy projektu pro vaši společnost?

 „Pro nás bylo velmi přínosné rozvíjet a testovat metody 
DPZ pro mapování a monitoring krajinných prvků, které 
berou v úvahu všechny výhody, ale i související výzvy 
spojené s využíváním obrovské evropské kapacity dat 
DPZ, kterou již brzy poskytne program GMES/Copernicus. 
V rámci projektu byla rovněž testována prostorová 
a časová variabilita výsledků monitoringu z pohledu 
možného budoucího sledování celého kontinentu.“

vývoj informačních služeb založených na Datech Dpz pro eea

Flevoland, Nizozemí.

Orlické hory, Česká republika.

družicových dat vysokého rozlišení poskytovaných Evropskou 
kosmickou agenturou (ESA) v datovém skladu GMES/Copernicus 
(IMAGE2000, IMAGE2006 a IMAGE2009). Ačkoliv metody byly 
vyvinuty na stávajících datových zdrojích, celá práce byla zamě-
řena k budoucí perspektivě provozního využití konsolidovaných 
dlouhodobých archivů dat DPZ a především s využitím budoucích 
datových zdrojů z konstelace družic Sentinel (např. Sentinel 2).

Projekt byl financován ESA za podpory EEA a byl dokončen ve 
spolupráci s GeoVille Environmental Services SARL (koordinátor), 
GISAT s.r. o. a GeoVille Information Systems GmbH. Více informací 
naleznete na http://www.eoslf.eu.


