
služba monitorování 
území Gmes

S postupujícími klimatickými změnami 
a rostoucími životními standardy vzrůstá 
tlak na biologickou rozmanitost a obecně 
na životní prostředí. Pro podporu rozho-
dování v této oblasti jsou nezbytné přesné, 
aktuální a spolehlivé informace o mění-
cích se podmínkách našich přírodních 
zdrojů. Evropský program GMES (Global 
Monitoring for Environment and Security) 
je společnou iniciativou Evropské unie 
a Evropské kosmické agentury (ESA), zamě-
řenou na monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti. K tomu mají sloužit data 
z družicových i pozemních měření spolu se 
službami ze šesti tematických oblastí.

Služba pro monitorování území (GMES 
Land Monitoring Service) v rámci programu 
GMES poskytuje přesné informace o zem-
ském povrchu, získávané především z dru-
žicových snímků, a to na lokální, regionální 
i globální úrovni. V rámci této služby jsou 
k dispozici informace o krajinném pokryvu, 
využití území (land use) a jeho změnách, 
stavu vegetace, vodě apod. Využití těchto 
informací je pak možné v širokém spektru 

aplikací, jakými jsou např. monitorování 
kvality vody, územní plánování, monitoro-
vání lesních porostů atd. 

Konkrétní monitorovací služby týkající se 
území byly stanoveny, vyvinuty a imple-
mentovány řadou projektů financovaných 
Evropskou unií a Evropskou kosmickou 

agenturou - příkladem jsou projekty geo-
land2, HELM, GSE Land a další.

V rámci iniciační fáze GMES (2011 - 2013) 
byly definovány tři základní kompo-
nenty: Panevropská, globální a lokální 
komponenta.

PanevroPská a Globální 
komPonenta

Panevropská komponenta poskytuje 
informace o krajinném pokryvu a jeho 
změnách v celoevropském měřítku. Tato 
komponenta v sobě zahrnuje vytváření vrs-
tev krajinného pokryvu Corine Land Cover, 
které představují unikátní databázi dat 
o využití území a jeho změnách v Evropě 
od r. 1990. Jedná se o projekt iniciovaný 
Evropskou komisí, který je zpracováván jed-
notlivými státy podle jednotné metodiky. 
Vytvořené mapy v měřítku 1 : 100 000 ob-
sahují celkem 44 tříd typu území. Bezešvá 
data ve vektorovém formát lze stáhnout 

U
rb

an
 A

tla
s -

 v
yu

ži
tí 

úz
em

í h
la

vn
íh

o 
m

ěs
ta

 P
ra

hy
. Z

dr
oj

: w
w

w
.e

ea
.e

ur
op

a.
cz

U
ká

zk
a 

vr
st

vy
 C

or
in

e 
La

nd
 C

ov
er

 2
00

6 
pr

o 
Če

sk
ou

 re
pu

bl
ik

u.
 Z

dr
oj

: w
w

w
.c

en
ia

.c
z

služba monitorování území gmes



ze stránek Evropské agentury pro životní 
prostředí. Databáze Corine Land Cover 
existuje pro roky 1990, 2000 a 2006; v sou-
časnosti je připravována tvorba další vrstvy 
za rok 2012. Databáze Corine Land Cover 
je doplňována vrstvami vysokého rozlišení 
(High Resolution Layers). Jedná se o pět te-
matických vrstev nejdůležitějších typů kra-
jinného pokryvu - zástavby, vodních ploch, 
travních porostů, mokřadů a lesů. Zatímco 
nejmenší mapovanou jednotkou Corine je 
25 ha, u vrstev vysokého rozlišení je to 1 ha, 
mají tedy daleko vyšší podrobnost.

Výstupem globální komponenty jsou 
vybrané biofyzikální indikátory globálního 
rozsahu, které budou popisovat stav ve-
getace - např. index listové plochy, vlhkost 
půdy apod.

lokální komPonenta

Lokální komponenta je zaměřena na posky-
tování informací velmi vysokého rozlišení 
pro konkrétní území. Prvním příkladem 
lokální komponenty je Urban Atlas - služba 
vyvinutá v rámci projektů služby GMES land. 
Jedná se o sadu map historického i součas-
ného využití území v oblasti velkých evrop-
ských měst a jejich okolí. Data pro Urban 
Atlas byla vytvořena na podkladě druži-
cových snímků vysokého rozlišení, čímž 
vznikly mapy o měřítku 1 : 10 000. Urban 
Atlas představuje cenný soubor informací, 
které mohou sloužit pro územní plánování 
a strategický rozvoj měst či jako podpora 
rozhodování na regionální úrovni. Urban 
Atlas pokrývá více než 350 evropských 
měst (v České republice zahrnuje celkem 13 
regionů). První mapování proběhlo v roce 
2006 a aktualizováno bylo v r. 2011; další 
aktualizace jsou plánovány v intervalu 3 - 5 
let. Data Urban Atlasu ve formátu shapefile 
jsou k dispozici ke stažení na stránkách 
Evropské agentury pro životní prostředí:  

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
data/urban-atlas, prohlížení map je možné 
na této adrese: http://discomap.eea.europa.
eu/map/UrbanAtlas/. 

Další plánovaná lokální komponenta bude 
zaměřena na biologickou rozmanitost 
v blízkosti řek.

Družice sentinel 2

Jedním z cílů programu GMES je zajistit 
vlastní evropskou kapacitu pro pozorování 
Země. Proto je v rámci programu GMES vy-
víjena sada družic Sentinel, které by svými 
parametry měly vytvořit kvalitní základ pro 
GMES služby. První družicí vypuštěnou na 
oběžnou dráhu bude Sentinel 1, který na 
své palubě ponese senzor pořizující rada-
rová data. Na rok 2014 je plánováno vypuš-
tění družice Sentinel 2 poskytující optická 
multispektrální data. Svým prostorovým 
rozlišením (30 metrů) i spektrálním rozliše-
ním (13 pásem v rozsahu 440 - 2200 nm) 

budou data z této družice velmi vhodná pro 
využití v oblasti monitorování území.

závěr

Problematika monitorování území je velmi 
široká, zahrnuje v sobě množství témat 
a dotýká se mnoha politik. Stejně rozsáhlá 
je i komunita uživatelů služeb v této oblasti, 
které se liší svým zaměřením i rozdílnými 
požadavky. Vzhledem k tomuto faktu se 
další postupy v této oblasti neobejdou bez 
spolupráce státního a soukromého sektoru, 
akademické a výzkumné sféry i jednotli-
vých uživatelů.

Užitečné odkazy:
http://www.gmes.info/pages-principales/ 
services/land-monitoring/
http://www.eea.europa.eu/themes/landuse/ 
gio-land/gio-land 
http://gmes.gov.cz
http://www.land.eu/
http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/37/
urban-atlas

D
ru

ži
ce

 S
en

tin
el

 2
. Z

dr
oj

: w
w

w
.e

sa
.in

t

Grafika a tisk: Česká kosmická kancelář, o.p.s., 2012
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