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Informační systém ochrany přírody – ISVS 

• sběr, správa a zveřejňování odborných dat ochrany přírody a krajiny 

• vytváření informací pro rozhodovací a řídící činnost uživatelů (AOPK i externí) 

• součástí např.: 

• NDOP, BioLog 

• mapování biotopů  

• monitoring druhů 

• fotodokumentace 

• JESO 

• MICKA, MapoMat 

• ÚSOP 

 

 

 Co je ISOP a ÚSOP? 

https://portal.nature.cz 



Ústřední seznam ochrany přírody – ISVS; zákon č. 114/1992 Sb. 

• evidence ZCHÚ, SCHÚ, lok. soustavy Natura 2000 a památných stromů 

• shromažďování a zpřístupňování zřizovací a odborné dokumentace a 

geodat 

• součástí: 

• Sbírka listin 

• Digitální registr 

s mapovou aplikací 

 

 

 Co je ISOP a ÚSOP? 

http://drusop.nature.cz 



 Co je ISOP a ÚSOP? 

http://drusop.nature.cz 



• Otevřená data – ke stažení v SHP (CC BY 4.0), WMS, WFS - většina 

• Data s řízeným přístupem – registrace, žádost, licenční smlouva  

• Specifické způsoby  

poskytování dat 

• vyžadují úpravy dat, 

průvodní dokumenty, 

aktivní oznamování 

• INSPIRE 

• ÚÚ pro ÚAP 

• ÚÚP 

 Poskytování geodat AOPK ČR 

https://data.nature.cz 



AOPK ČR zajišťuje data pro 4 témata  

• I.9 Chráněná území – splněny všechny požadavky 

• III.17 Bioregiony – termín harmonizace do 21. 10. 2020 

• III.18 Stanoviště a biotopy – termín harmonizace do 21. 10. 2020 

• III.19 Rozložení druhů – termín harmonizace do 21. 10. 2020 

 

 Data dle směrnice INSPIRE 

http://gis.nature.cz/inspire 



Co již plníme pro všechna témata: 

• zpracovaná a zpřístupněná geodata 

• Poskytování dat AOPK ČR 

(hlavní katalog dat a rozcestník) 

https://data.nature.cz 

• ArcGIS Open Data 

(prohlížení, filtrování i stahování  

ve WGS84) 

http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com 

• AOPK ČR – INSPIRE  

(harmonizovaná data) 

http://gis.nature.cz/inspire 

 

 Data dle směrnice INSPIRE 



• prohlížecí a stahovací služby (WMS a WFS) 

 

 Data dle směrnice INSPIRE 

http://metadata.nature.cz 

http://portal.nature.cz   záložky Poskytování dat / Seznam mapových služeb  



• metadata dat,  

prohlížecích a  

stahovacích služeb 

– MICKA 

– NGI 

– evropský geoportál 

INSPIRE 

 

 Data dle směrnice INSPIRE 

http://metadata.nature.cz 

http://metadata.nature.cz   http://geoportal.gov.cz   http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/  



• kompozice na NGI 

 

 Data dle směrnice INSPIRE 

http://metadata.nature.cz 

http://geoportal.gov.cz 



• monitoring (rok 2017: 9 datasad, 8 mapových služeb)  

– od roku 2019 snad automatizovaný 

 

 

 

 

 

 

 

• stanovení nákladů 

 

 Data dle směrnice INSPIRE 

http://geoportal.gov.cz 



Harmonizace geodat pro téma I.9. Chráněná území (PS) 

1) Co jsou to Chráněná území dle INSPIRE? 

Definice: Území určená nebo spravovaná v rámci... právních předpisů... pro 

dosažení konkrétních cílů jejich ochrany. 

Datové specifikace: atribut Designation Scheme (systémy označování) 

 

•                    

•                - „přírodní“    

              chráněná území     

•               - „kulturní“  

              chráněná území 

 

 

Data dle směrnice INSPIRE 

------------------ 



2) Co patří mezi „přírodní“ chráněná území? 

Dle atributu designation 

 

národní kategorie ochrany splňující definici PS  

Data dle směrnice INSPIRE 



3) Rozšíření číselníků pro lepší využitelnost harmonizovaných dat 

INSPIRE Protected Sites Simple           Rozšíření číselníků AOPK ČR 

Data dle směrnice INSPIRE 



4) Matching table, lookup tables (Excel, GDB)   

zdrojové   zdrojové    zdrojové     PROCES cílové  cílové  

vrstvy        atributy      hodnoty   hodnoty  atributy 

Data dle směrnice INSPIRE 



5) Geodatabáze (ArcSDE v Oracle) 

a) naplnění „ručně“ na zkoušku 

b) automatizace pomocí view (SQL Developer) z několika zdrojů 

Data dle směrnice INSPIRE 



5) Geodatabáze (ArcSDE v Oracle) 

a) naplnění „ručně“ na zkoušku 

b) automatizace pomocí view (SQL Developer) z několika zdrojů 

Data dle směrnice INSPIRE 



6) GML soubory 

- vlastní program PsGmlGenerator (.NET, Visual Studio) 

- vzory GML z EEA, SYKE, EPSILON 

- plnění z geodatabáze 

a) ručně na zkoušku 

b) validace a opravy  

- INSPIRE Common Validator  

(10 testů; vývoj a výpadky) 

- eENVplus Validation Service 

c) automatizace aktualizace GML  

při změně ve zdrojových datech 

Data dle směrnice INSPIRE 



6) GML soubory – výsledky validace (4. 9. 2018) 

http://inspire-sandbox.jrc.ec.europa.eu/validator 

Data dle směrnice INSPIRE 

INSPIRE Common Validator – chyba validátoru stále není odstraněna 
Outer ring of polygon is clockwise within element MultiSurface 



Zpřístupnění harmonizovaných geodat 

1) Rozšíření číselníků dle INSPIRE registry (a Eionet Data Dictionary) 

DesignationSchemeValue (1), DesignationValue (12) 

 

Data dle směrnice INSPIRE 

http://webgis.nature.cz/inspire/codelist 



2) GML soubory – ke stažení 

 

Data dle směrnice INSPIRE 

http://webgis.nature.cz/inspire/gml 



2) GML soubory 

 

Data dle směrnice INSPIRE 

http://webgis.nature.cz/inspire/gml 



2) GML soubory – zobrazení dat 

ArcGIS Desktop – extenze Data Interoperability – nástroj Quick import 

       geodatabáze s 97 sloupci (!) v tabulce (název a kategorie chybí) 

 

Data dle směrnice INSPIRE 

http://webgis.nature.cz/inspire/gml 



2) GML soubory – zobrazení dat 

QGIS - bez pluginu   některé atributy chybí 

 

 

 

 

- s pluginem GML Loader          obsahuje všechny důležité atributy  

        

Data dle směrnice INSPIRE 

http://webgis.nature.cz/inspire/gml 



3) Prohlížecí služba WMS  (ArcGIS Server) 

- zdrojem geodatabáze 

Data dle směrnice INSPIRE 

http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/INSPIRE/InspireProtectedSites/MapServer 



3) Stahovací služba ATOM + Open Search 

- vzory od NPÚ, ČÚZK,  

JRC, SYKE 

- validace v INSPIRE  

Common Validator  

a opravy – nutno dořešit  

chyby v Open Search 

Data dle směrnice INSPIRE 

http://webgis.nature.cz/inspire/atom/atom.xml 



4) Metadata – primární jazyk angličtina 

- pro data (6 GML, 6 vrstev ve WMS) 

- pro prohlížecí službu WMS + capabilities 

- pro stahovací službu ATOM   

-    validace metadat, zpřístupnění na evropský geoportál 

- Doplnění reporting tags pro Priority Datasets 

 

 

 

5) Kompozice na NGI - nahrazení původních   

 

Data dle směrnice INSPIRE 

http://metadata.nature.cz 



 Data dle směrnice INSPIRE 

Co nás ještě čeká: 

- Rozšíření počtu poskytovaných vrstev dle reportingových 

povinností, např. invazní druhy 

- Harmonizace dat pro témata Bioregiony, Stanoviště  

a biotopy, Rozložení druhů do října 2020 

- Údržba a aktualizace dat, služeb, metadat  

a kompozic podle měnících se pravidel,  

stanovení nákladů, (monitoring?)…  

     



Dosavadní stav (dle původního znění vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 

• 20 vrstev pro 14 jevů z ústředí + 4 jevy z regionálních pracovišť 

• generování ZIP balíčků pro každý subjekt (KrÚ, ORP, MO atd.) 

• baličky trvale ke stažení ve výdejní aplikaci včetně pasportů 

• jeden pasport pro jednu vrstvu 

• vyhodnocování změn, automatické upozornění uživatelů e-mailem 

• data ve verzi singlepart s oddělenými polygony překryvů, včetně 

technických atributů 

• odkazy na metadata, popis dat na podstránce 

• sledování historie stahování 

 

 

 Údaje o území pro ÚAP 

https://uap.nature.cz 



Dosavadní stav 

 

 Údaje o území pro ÚAP 

https://uap.nature.cz 



V přípravě (dle novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 

• asi 16 vrstev pro 12 jevů z ústředí + 3 jevy z regionálních pracovišť 

• generování balíčků s daty a pasporty v okamžiku zažádání v aplikaci 

• možnost stažení za území jakéhokoli kraje nebo celé ČR 

• jeden pasport pro jeden jev 

• vyhodnocování změn, seznam změn součástí e-mailu s upozorněním 

• data ve verzi multipart s překryvy a jen se základními atributy 

• odkazy na metadata a popis dat u každého jevu 

• bez ukládání historie stahování 

• spuštění ke konci roku 2018 

 

 

 Údaje o území pro ÚAP 

https://uap.nature.cz 



 

 

 

 Údaje o území pro ÚAP 

https://uap.nature.cz 



V přípravě 

 Údaje o území pro ÚAP 

https://uap.nature.cz 

ÚDAJE O ÚZEMÍ PRO ÚAP 



Ve fázi jednání a testování ! 

Jako ÚÚP by v RÚIAN měly být vedeny všechny objekty ÚSOP: 

• zvláště chráněná území včetně zonace a OP 

• evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

• památné stromy včetně OP 

• smluvně chráněná území a smluvně chráněné památné stromy 

Editorem by měla být AOPK ČR – nahrazení ohlašovací povinnosti OOP 

Hlavní cíl:  

zajištění správnosti údajů o typu a způsobu ochrany nemovitosti v katastru 

(v současnosti chybně u více než třetiny zasažených parcel) 

 Účelové územní prvky 



Probíhá jednání o novelizaci zák. č. 114/1992 Sb. 

• definování konkrétních ÚÚP a jejich obsahu, stanovení editora 

• stanovení lhůt pro provedení revize dat a technické přípravy  

• aktuálně ve fázi resortního připomínkového řízení 

• odhad schválení novely ZOPK v horizontu 2 let 

• následně nutná též úprava průvodní vyhl. č. 45/2018 Sb. pro stanovení 

podrobnějších pravidel procesu 

• předávání nejdříve v den účinnosti příslušného předpisu 

• zodpovídá editor, ČÚZK pouze přebírá; bez nutnosti dodání ZPMZ   

• reklamace přebírá editor, ale předává je k nápravě OOP 

• a úprava katastrální vyhlášky – seznamu typů a způsobů ochrany 

 

 Účelové územní prvky 



Probíhá testování předávání dat do ISÚI (informační systém územní identifikace) 

• z GDB naplnění XML dle předepsaného vzoru z ČÚZK 

• odesíláme 3 typy ŽÁDOSTÍ – o vytvoření, změnu nebo zrušení 

• součástí ŽÁDOSTI jsou PRVKY a PODKLADY (možno více v 1 žádosti) 

• 1 PRVEK = 1 chráněné území (multipart) 

• 1 PODKLAD = 1 předpis/dokument, kterým byl prvek (prvky) 

vyhlášen/změněn/zrušen 

• následně kontrola zplatnění formou dotazu do aplikace, případně oprava 

chyb a nové odeslání žádosti 

• ukládání historie 

 Účelové územní prvky 



 Účelové územní prvky 



 Účelové územní prvky 

• požadavky prozatím zadávány ručně, počítá se s automatizovaným 

odesíláním jednou denně 



Následně: 

• nutno dohodnout propisování informací z ISUI do RÚIAN a k jednotlivým 

parcelám – pravidla pro částečně zasažené parcely – info o typu a 

způsobu ochrany bude vždy pro celou parcelu  

• Jak moc musí být parcela zasažena, abychom u ní uváděli příslušný typ a 

způsob ochrany? 

• bude probíhat na ČÚZK, ale pravidla nutno stanovit společně 

• v následujících měsících plánována změna vedení geodat na AOPK ČR 

– v GDB včetně liniové topologie, historizace dat – pro zvýšení přesnosti 

a spolehlivosti 

 Účelové územní prvky 



Děkuji za pozornost 

Jan Votrubec 

jan.votrubec@nature.cz 

tel. 283 069 121 


