
GIS Ostrava 2014  27. – 29. 1. 2014, Ostrava 

SYSTÉM PRO PODPORU A OPTIMALIZACI ROZHODOVÁNÍ V OBLASTI VYUŽÍVÁNÍ 

REGIONÁLNÍCH ZDROJŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH POTŘEB OBYVATEL – RESTEP 

 

Jiří KAPIČKA1, Daniel ŽÍŽALA2, Jiří HOLUB3, Vladimír PAPAJ4 

1,2,3,4
 Oddělení půdní služba – laboratoř SOWAC GIS, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 

Žabovřeská 250, 156 27, Praha 5, Česká republika 

kapicka.jiri@vumop.cz, zizala.daniel@vumop.cz, holub.jiri@vumop.cz, papaj.vladimir@vumop.cz   

 

Abstrakt 

Rozvoj technologií v oblasti zajištění energetických potřeb v současné době otevírá nové možnosti využívání 

přírodních obnovitelných zdrojů a hospodaření v krajině pro uspokojení regionálních potřeb. Vzhledem 

k trvale udržitelnému rozvoji je třeba využití regionálních zdrojů optimalizovat dle místních specifik. Pro tento 

účel vzniká, v rámci projektu  LIFE10 ENV/CZ/000649 RESTEP , interaktivní webová aplikace pro podporu 

rozhodování při optimalizaci využívání regionálně dostupných obnovitelných zdrojů energie (OZE).  Aplikace 

bude po jejím dokončení (v roce 2014), sloužit uživatelům ze státní správy jako podpůrný systém pro 

rozhodování v oblasti regionálního využívání OZE. Základem aplikace je rozsáhlá databáze relevantních 

datových podkladů – prostorových dat od různých poskytovatelů. Implementována je s využitím 

databázových a mapových open source technologií. Uživateli je, v interaktivním režimu, po výběru 

zájmového území a definování jeho preferencí, poskytnut výstupní přehled současné energetické potřeby a 

možnosti optimalizace využití místních zdrojů OZE s ohledem na možné limity jejich využití. 

Abstract 

In these days is ensure energy needs actual topic, because the technology development of the use 

renewable energy offer new ways. The use of regional sources is very important to have sustainable 

development. The project called RESTEP has the main aim to develop a Decision Support System that 

would to help users in energy policy in their selected region. The base of knowledge is created in 

cooperation few research institutes. The system is based on databases and maps open source technologies. 

User gets information about current energy consumption and needs in its selected region. These data are 

compared with regional energy potential in renewable technologies. 
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1. ÚVOD 

V době kdy využívání energetických zdrojů, zejména fosilních paliv začíná být hojně diskutovanou 

problematikou, vzniká potřeba analyzovat také jiné zdroje energie. Potenciál obnovitelných zdrojů energie 

(OZE), které se více a více v poslední době dostávají do popředí zájmu, není v různých místech naší země 

stejně dostupný. Pro efektivní využívání OZE, je tedy zapotřebí provádět důkladnou analýzu území, a to 

zejména na regionální úrovni. Informační systém RESTEP (Regional Sustainable Energy Policy) je 

interaktivní webová aplikace pro podporu rozhodování při optimalizaci využívání regionálně dostupných 

obnovitelných zdrojů energie (OZE). 

Základním prvkem, nad kterým aplikace stojí, je rozsáhlá báze dat, která jsou rozdělena v několika 

tematických skupinách. Aplikace je navrhována tak aby se uživatel v aplikaci mohl pohybovat intuitivně a 

mohl upravovat svoje požadavky podle dostupných informací, kterými disponuje, a které mu aplikace sama 

nabídne v jednotlivých krocích. 

Webová aplikace RESTEP byla vyvíjena v prostředí skriptovacích jazyků PHP a JavaScript. Data jsou 

zpravována pomocí objektově-relačního databázového systému databáze PostgreSQL s nadstavbou 
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PostGIS pro práci s prostorovými daty. Mapové části aplikace jsou řešeny pomocí javascriptové knihovny 

Openlayers a mapového serveru UMN mapserver. 

Cílem projektu a celé aplikace RESTEP je navrhnout, vypracovat, ověřit, zavést do praxe, vyhodnotit a 

rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu 

a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního 

využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí. Aplikace je konstruována tak, aby v budoucnu 

posloužila především uživatelům, jako jsou zemědělci, starostové obcí, soukromí podnikatelé nebo 

pracovníci ve státní správě, kteří posuzují žádosti k energetickým projektům apod.  

2. PROSTŘEDÍ APLIKACE RESTEP, LOKALIZACE A STATISTIKA 

Aplikace je z důvodů široké dostupnosti přístupná přes rozhraní internetu. Po přistoupení k aplikaci RESTEP 

se uživateli otevře mapové okno a jednoduchý panel nástrojů pro lokalizaci nebo přiblížení a oddálení. Na 

výběr má nástroj výběr kruhový, polygonem, linií a bodem. Uživatel se může lokalizovat i pomocí zadání 

názvu katastrálního území, obce, či okresu. Pro usnadnění výběru může uživatel zobrazovat různé 

relevantní tematické mapové podklady. 

 

Obr. 1 Modul lokalizace v aplikaci RESTEP 
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Obr. 2 Lokalizace zájmové oblasti v aplikaci RESTEP 

 

V případě, že je uživatel spokojen s vybraným územím, aplikace nabídne uživateli dostupnou statistiku pro 

zvolené území. Statistika je koncipována tak aby poskytla uživateli ucelený přehled o poměrech na území 

(viz obr. č. 4). Ve statistice jsou uživateli k dispozici základní údaje k území z hlediska obyvatelstva, 

energetiky, využití území, dostupných zdrojů energie a informace ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. 

Vybrané území je možno následně srovnávat s údaji za vybranou obec s rozšířenou působností, kraj či celou 

ČR. 

 

Obr. 3 Výběr statistiky pro obec s rozšířenou působností 
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Obr. 4 Statistická data vztahující se k vybrané lokalitě 

Dalším krokem v procesu hodnocení území je parametrizace. 

 

3. PARAMETRIZACE  

Pod pojmem parametrizace se skrývá interaktivní panel nabízející uživateli volbu preferovaných druhů 

technologií či zdrojů pro výrobu obnovitelné energie, respektive tematickou vrstvu, kterou se chce zabývat 

(viz obr. č. 5) a tento zvolený druh energie ještě dále parametrizovat.  

 

Obr. 5 Parametrizace vybraných témat 

 

Typickým příkladem může být například starosta malé obce, který má zájem v rámci svého katastrálního 

území vyrábět elektřinu pomocí solárních panelů a větrných elektráren. V dialogu parametrizace je pak 

například zobrazena volná plocha střech pro stavbu solárních panelů nebo kolik je vhodných lokalit pro 
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výstavbu větrných turbín. Uživatel tak může navolit procentuální využití plochy střech a poměr využití 

fotovoltaiky nebo fototermiky, případně vybrat typ kolektoru.  

 

Obr. 6 Ukázka parametrizace a její interaktivity v aplikaci RESTEP 

4. PODOBA VÝSTUPŮ V APLIKACI RESTEP 

Výstupem pro zvolené zdroje energie je jednoduchá sumární tabulka udávající informaci o potencionálním 

celkovém zisku energie v GJ za rok. Zde uživatel získá základní přehled výstupních hodnot, které byly 

vypočteny na základě výběru území a nastavení parametrizace (viz obr. č. 6). Výstupy slouží k rychlé 

kontrole, zda nastavené vstupní hodnoty a parametrizace odpovídají záměru, nebo je třeba je korigovat. 

Uživatel má možnost se vrátit k parametrizaci, změnou vstupních hodnot budou výstupy automaticky 

aktualizovány. 

 

Obr. 7 Ukázka sumárního výstupu pro zvolené zdroje energie 
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Po přístupu k detailní analýze dále uživatel získá detailní přehled výstupních hodnot v textové a tabulkové 

formě, které byly vygenerovány na základě výběru území a nastavení parametrizace. Uživatel tak vidí název 

katastrálního území všechny další atributy související s jeho zvolenou parametrizací (viz obr. č. 8). 

 

Obr. 8 Ukázka detailní analýzy území 

Mezi jednotlivými druhy výstupů může uživatel v závěrečné části výstupů nalézt také mapový výstup ze 

zvoleného území. Uživatel se opět přepne do mapového okna, kde si je schopen podle své potřeby aktivovat 

mapové podklady jak základní mapy, ortofoto mapy, topografické mapy nebo přímo tematické mapy ke 

zvoleným obnovitelným energetickým zdrojům. (viz. Obr. č. 9). 
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Obr. 9 Grafické znázornění vrstev aplikace RESTEP 

5. PŘEHLED TÉMATICKÝCH VRSTEV APLIKACE RESTEP 

Aplikace RESTEP prochází neustálým vývojem a jednotlivé databáze jsou průběžně aktualizovány. Schéma, 

které můžeme vidět na obrázku č. 10, ukazuje grafické znázornění toho na jakém principu je aplikace 

založena. RESTEP nabízí celkově 14 vrstev, které se dále dělí na jednotlivé okruhy. Ve výčtu vrstev nechybí 

zastoupení obnovitelných zdrojů energie, které se již v dnešní době intensivně využívají jako je vodní či 

větrná energie, ale také technologie, které jsou teprve na začátku svého vývoje a v nichž se skrývá obrovský 

potenciál. To jsou vrstvy jako geotermální energie nebo pěstování řas a sinic na bázi odpadního CO2. Mezi 

vrstvami jsou také zahrnuty témata týkající se územní a druhové ochrany nebo ochrany půdy a ovzduší. 
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Obr. 10 Grafické znázornění vrstev aplikace RESTEP pomocí schématického GRÁLU 

6. ZÁVĚR 

Aplikace RESTEP , která vzniká v rámci projektu  LIFE10 ENV/CZ/000649 je interaktivní webová aplikace 

pro podporu rozhodování při optimalizaci využívání regionálně dostupných obnovitelných zdrojů energie 

(OZE). Potenciál webové aplikace RESTEP spočívá v jejím komplexním přístupu a pohledu na jednotlivé 

složky obnovitelných zdrojů energie, ať už na úrovní libovolně voleného území nebo přímo konkrétní obce.  

LITERATURA  

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., http://restep.vumop.cz/, Mapa obnovitelných zdrojů 

energie, 20. 12. 2013 

 

http://restep.vumop.cz/

