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Abstrakt 
Problematika výstavby liniových staveb představuje v České republice, obdobně jako v jiných vyspělých 
zemích, jeden z hlavních faktorů, který nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního prostředí. Metodika 
Ministerstva dopravy „Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby“, která tuto problematiku řeší, je 
implementována jako geoprocessingové nástroje PULS+ Tools v programovém prostředí ArcGIS 9.3 
Desktop. 
Praktická část diplomové práce řeší využitelnost a přínos těchto nástrojů na příkladu budoucí dálnice D3 
v úseku Jesenice – Tábor. Výsledkem jsou analytické mapy, které prezentují údaje o stavu jednotlivých 
složek životního prostředí a vypočtené indikátory, které v podobě syntetických map reprezentující 
celkovou propustnost zájmového území z hlediska všech hodnocených složek životního prostředí. 
Geoprocessingové nástroje PULS+ Tools představují z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 
užitečný prostředek pro výběr takových variantních řešení liniových staveb, které budou v co nejmenší 
míře ovlivňovat všechny složky životního prostředí. Diplomová práce by mohla sloužit jako pracovní 
pomůcka v použití geoprocessingových nástrojů i jako podnět k jejich dalšímu vývoji. 
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Abstract 
The issue of line constructions in the Czech Republic represents similarly as in other developed 
countries one of the main factors which negatively influences the quality of the environment. The 
guidelines of the Ministry of Transport "The Evaluation of the landscape patency for line constructions", 
which deal with this issue, are implemented as geoprocessing tools  PULS+ Tools in software  ArcGIS 
9.3 Desktop. 
The practical part of the thesis deals with the utility and contribution of these tools at the example of a 
future highway D3 from Jesenice to Tabor. The result is the analylitical maps which present the data on 
the condition of individual components of the enviroment and calculated indicators which as synthetical 
maps represent the overall premeability of the territory in question from the point of view of all evaluated 
components of the environment. 
Regarding the assessment of the  influence on the environment the geoprocessing tools PULS+ Tools 
represent  effective means for choice of such variant solution of line constructions which will influence all 
the components of the environment in the least possible amount. The thesis could serve as a work aid in 
the use of geoprocessing tools also as an incentive for their future development. 
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