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Osnova 

 

 

 

 • Budování nového komplexního ISOP  

• Evidence vymezení CHÚ s návazností na základní registry (RÚIAN)  

• Elektronizace celého procesu vyhlašování / plánování  ZCHÚ (CHÚ) 

• Evidence realizované péče, zásahů, rozhodnutí v CHÚ 

• Mapové služby a poskytování dat 

• ArcGIS Online 

 
 

….ArcGIS Enterprise, terénní sběr dat, open data...  
co se skrývá v neveřejných částech IS.  

Kam směřuje jeho další vývoj? 

https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/operacni-program-zivotni-prostredi/projekt-sjednoceny-informacni-system-ochrany-prirody-isop/


AOPK ČR - podporované agendy ISOP 

Standardizace - Master Data Management
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§ 72d 

Informační systém ochrany přírody 

(1) Zřizuje se Informační systém ochrany přírody. Informační systém ochrany přírody je 
informačním systémem veřejné správy. Správcem a provozovatelem informačního systému 
ochrany přírody je Agentura.  

(2) Informační systém ochrany přírody je jednotný celostátní informační systém určený 
ke zpracování údajů o ochraně přírody a krajiny, především za účelem:  podpory výkonu státní 
správy, podávání zpráv a informací vyžadovaných právními předpisy Evropské unie Komisi, 
tvorby politik v oblasti ochrany přírody a krajiny…. 

(3) Součástí informačního systému ochrany přírody jsou: 

a) Nálezová databáze ochrany přírody,  

b) Evidence druhové ochrany 

c) Ústřední seznam ochrany přírody 

d) Jednotná evidence speleologických objektů 

f) Evidence opatření péče o přírodu a krajinu 

 Informační systém ochrany přírody 

http://www.nature.cz/
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Digitální registr ÚSOP 

https://drusop.nature.cz/
https://drusop.nature.cz/


 
 

Mezinárodně významná území 

Území soustavy Natura 2000 
 - PO 
 - EVL 
 
UNESCO  
 - biosférické rezervace 
 -  mezinárodní geoparky 
 
Ramsar úmluva 
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Projekt ISOP2 

• OPŽP - 78. výzva 

• Prioritní osa 4: Ochrana přírody 

• Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných 

chráněných území 

• Celkové způsobilé výdaje: až 90 mil Kč 

• Realizace (2019 – 2023) 

Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR  
– nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů 

https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/operacni-program-zivotni-prostredi/projekt-sjednoceny-informacni-system-ochrany-prirody-isop/


AOPK ČR  | Projekt ISOP2 

Projekt ISOP 2 v procesu 

Vybudování nového komplexního ISOP  

• Evidence vymezení CHÚ s návazností na základní registry (RÚIAN)  

• Elektronizace celého procesu plánování péče v MZCHÚ (CHÚ) 

• Evidence realizované péče, zásahů, rozhodnutí v CHÚ 

• Evidence monitoringu významných fenoménů a stavu indikátorů 

• Hodnocení stavu CHÚ s ohledem na další plán 

 

 

Vybudování jednotící prezentační platformy AOPK / ISOP 

 

• Restrukturalizace hlavního webu AOPK s návazností na ISOP služby 

• Vybudování webové platformy pro zveřejňování informací agregovaných v ISOP 

Informací, statistických výstupů, datových sad a služeb pro autentizované a autorizované uživatele 

(neveřejná část) a pro neautentizované uživatele (široká veřejnost) 

 

 

Chráněné 
území 

Hodnocení 
stavu 

Monitoring, 
Sledování 

Plán péče 

Realizovaný 
management 

https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/operacni-program-zivotni-prostredi/projekt-sjednoceny-informacni-system-ochrany-prirody-isop/


Metody 

adaptivního 

managementu 

AOPK ČR  |  www.nature.cz 

 

• PLÁNOVÁNÍ 

• Stanovení dlouhodobých cílů PO 

• Managementové indikátory 

• REALIZACE 

• Samotné provedení 

• Evidence realizace 

• HODNOCENÍ 

• Stavu PO ve vztahu k 

indikátorům 

• => každoroční nastavení cílů 



AOPK ČR  |  https://ciselniky.nature.cz/ 

https://ciselniky.nature.cz/ 
 

https://ciselniky.nature.cz/
https://ciselniky.nature.cz/


AOPK ČR  |  Nápověda 

Skupiny opatření Opatření Činnosti 
Dokumentace a plány 16 16 
Geodetické práce 1 2 
Geologické fenomény 3 15 
Invazní a expanzivní druhy 4 9 
Lesní ekosystémy 20 59 
Monitoring 15 37 
Návštěvnická infrastruktura 13 50 
Omezení činnosti a nečinnost 5 25 
Podpora druhů 10 40 
Vodní ekosystémy  13 58 
Zeleň rostoucí mimo les 28 141 
Zemědělské činnosti 8 22 
Celkový součet 136 474 

Sjednocený číselník činností a NOO 

• Struktura: Skupina opatření >> Opatření>> Činnost  {příplatky, vlastnosti} 

http://webgis.nature.cz/aopkhelp/Ciselnik_cinnosti
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Zákresy realizovaných činností 
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Poklady pro vyhlašování CHÚ 

 
 

 

• zákon č. 114/1992 Sb.: § 40, § 41 a § 78 odst. 6 a 7 

• vyhl. č. 45/2018 Sb.: § 10 

• Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek (ke 
stažení na stránkách MŽP) – prezentace EK (OdMZCHU) 

• OOŘ k vyhlašování CHKO 

• Interní pravidla přijetí dokumentu do USOP a Pravidla technické kontroly 

• Novela ZOPK 

• Vytvoření funkčního prototypu pro podporu procesu zpracování 
změnového požadavku ÚSOP 

• Žádost o změnu CR026RUR2 v2.0 UUP editace ISUI 

 

 

 

http://www.nature.cz/


Analýza procesu vyhlašování CHÚ 

 
 

 

• Cílem analýzy bylo postihnout celý proces vyhlašování a navrhnout 
postupy účelné digitalizace tvorby vlastního návrhu ZCHÚ včetně tvorby 
jeho prostorového vymezení, technické kontroly a generování průvodní 
dokumentace k projednávání návrhu, k vlastnímu vyhlášení dle 
standardizovaných šablon až po technické předání vyhlášeného území 
do ÚSOP a zajištění aktualizace dat a služeb ISOP. 

• Navržený proces postihuje přípravu vyhlašovaného/přehlašovaného 
chráněného území v budoucí správě AOPK.   

AOPK ČR  |  www.nature.cz 

http://www.nature.cz/
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 1.  vypracování Podnětu 

2.  předjednání s vlastníky a obcemi 
3.  vypracování Konceptu 
4.  vytvoření ZNV ZCHÚ a dopisu oznámení + plánu péče 
5.  oznámení ZNV a jeho projednání s obcemi, kraji a vlastníky  
6.  vypořádání námitek obcí, krajů a vlastníků rozhodnutím 
7.  konečná úprava návrhu a geodetické vymezení území 

 

1.   vytvoření návrhu nařízení 
2.   projednání návrhu nařízení s obcemi 
3.   vydání nařízení 

 

Příprava a projednání záměru na vyhlášení 

Příprava a vydání nařízení 

Přehled hlavních kroků 

http://www.nature.cz/
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Důvody 

 
 

• Řízené a jednotné zpracování vyhlašovací a průvodní dokumentace s 
vazbou na plán péče 

• Důvěryhodnost - Sdílení jedné verze podkladů v procesu vyhlašovaní 

• Vyšší míra kvality a standardizace zpracování ve vazbě na kategorii CHÚ  

• Efektivita - identifikace parcel, vlastníků a evidence připomínek 

• Kvalita -  kontroly GIS vymezení již v průběhu vyhlašování 

• Standardizace - podpora generování standardizovaných dokumentů 

• Rychlost - přímé přebírání vyhlášení do ÚSOP a poskytnutí veřejnosti 

• Aktivní datová evidence v ÚSOP ne „mrtvá“ evidence 

 

 

 

http://www.nature.cz/
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Zásady 

 
 

 

• Zásada jediné pravdy a to hned od začátku procesu  

• Vstup jakýchkoliv údajů je výhradně prostřednictvím aplikace  

• Datové položky (údaje), které je účelné držet jako řízené seznamy (číselníky, 
adresáře, katalogy, rejstříky, ..., v praxi se nejčastěji používá výraz číselník), budou 
vždy při zpracování konkrétního ZNV vstupovat jako položky seznamu  

• Výstupní dokumenty jednotlivých fází procesu budou v potřebný okamžik 
generovány aplikačními funkcemi.  

• Bude povinností zodpovědné role AOPK tyto změny promítnout do dat aktuální 
verze aplikace  

• Bude implementována historizace verzí ZNV  

 

 

 

http://www.nature.cz/
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Cyklus verzí 

 
 • Podnět pro vyhlášení ZCHU   

• Záměr na vyhlášení CHÚ (ZNV) 

• Vyhlašovací předpis 

Před vstupem do další fáze zpracování ZNV bude NV označen identifikačním kódem a fixován 

http://www.nature.cz/


AOPK ČR  |  www.nature.cz 
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Technické kontroly - Přesnost vymezení GIS 

vyhlašovaného CHÚ 

 

 
 

 

 

 

 

• V jednotlivých fázích vyhlašování CHÚ budou GIS podklady 
zpracovány v požadované přesnosti 

• U přesností ID-1 a ID-2 jsou v GIS evidovány S-JTSK souřadnice 
náčrtu, u ID-2 přiložen seznam 100% zasažených parcel generovaný 
dle RÚIAN 

• Počínaje ID-3 je vymezení popsáno seznamem LB (tabulka ID LB, X, 
Y, přesnost, zdroj), dále je k dispozici generovaný seznam 100% 
zasažených parcel a dtto seznam všech zasažených parcel. 

• ID-5 navíc vyžaduje ověření údajů dané geodetickým měřením.  
 

Seznam souřadnic LB Celé parcely Zasažení parcel 

 

http://www.nature.cz/
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 Účelové územní prvky 

Z pohledu CR011 - Úpravy ÚÚP,  
jsou to tyto změny: 
• zasílání geometrie na max. 2 desetinná místa 
• kontrola vymezení na území ČR 
• úpravy ve změnovém VFR 
• upřesnění masky pro určení vazby 
• kontrola souřadnicového systému 
• kontrola validity zaslané geometrie  

s přesností 5 mm 
 

http://www.nature.cz/


AOPK ČR  |  www.nature.cz 

 Účelové územní prvky 

 § 72a 
(1) Účelovými územními prvky, o nichž se vedou údaje v registru územní identifikace, adres a 
nemovitostí, jsou: 

a) zvláště chráněná území, 
b) zóny ochrany přírody národních parků, 
c) zóny odstupňované ochrany přírody chráněných krajinných oblastí, 
d) klidová území národních parků, 
e) ochranná pásma zvláště chráněných území, 
f) evropsky významné lokality, 
g) ptačí oblasti, 
h) památné stromy, 
i) ochranná pásma památných stromů, 
j) smluvně chráněná území, 
k) smluvně chráněné památné stromy. 

 
(2) Editorem údajů o těchto účelových územních prvcích je Agentura. 

Novelizace zák. č. 114/1992 Sb. 
 

http://www.nature.cz/


AOPK ČR  |  www.nature.cz 

§ 72b 

(1) O zvláště chráněném území se v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 
vedou  

a) identifikační údaje, kterými jsou  

1. kód, který je zvláště chráněnému území v základním registru územní identifikace, adres a 
nemovitostí přiřazen, 

2. název a evidenční číslo zvláště chráněného území, pod kterým je vedeno v ústředním 
seznamu, 

b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod zvláště chráněného území,  

c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, 

d) údaje o právním předpisu, kterým bylo zvláště chráněné území vyhlášeno. 

 Účelové územní prvky 

http://www.nature.cz/
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• stanovení lhůt pro provedení revize dat a technické přípravy  

• 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 

• reklamace přebírá editor, ale předává je k nápravě OOP 

• a úprava katastrální vyhlášky – seznamu typů a způsobů ochrany 

 

ÚÚP – návazné kroky po novelizaci 

http://www.nature.cz/
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ÚÚP – návazné kroky 

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 

http://www.nature.cz/
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• 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 

ÚÚP – návazné kroky 

http://www.nature.cz/
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Identifikace parcel v ZCHÚ 

 

• Automatizované vyhodnocení překryvu 
vyhledané parcely v (RÚIAN) 
 

• Oproti prostorovému vymezení zvláště 
chráněných území ČR (ÚSOP AOPK ČR) 
 

• Výstupem je digitálně podepsaný 
dokument ve formátu PDF s 
vyhodnocením překryvu 

 

 

. 34/1 

X 
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Obecný dotaz parcelou 

• Ve finalizaci dokončení nástroje na obecný prostorový dotaz do služeb a dat 

AOPK (dotaz parcelou, parcelami) 

 možnost jednotného automatizovaného výstupu pro vyřizování agend 

souvisejícími s žádostmi (stavební řízení, žádost o dotace,..) 

 analýza překryvu aktuálních mapových služeb, vrstvy MB a nálezových dat 

versus uživatelský vstup (parcela/obrazec) 

 výstupem primárně XLS report zobrazující vzájemné vztahy překryvu 

jednotlivých dotazovaných parcel a dat a služeb AOPK 

Generální finanční ředitelství 
 



AOPK ČR  |  v testu 

Georeport – prostorový dotaz 
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Poskytování dat 

• Poskytování dat AOPK ČR 

(hlavní katalog dat a rozcestník) 

https://data.nature.cz 

• ArcGIS Open Data – Esri HUB 

(prohlížení, filtrování i stahování  

ve WGS84) 

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

• AOPK ČR – INSPIRE  

(harmonizovaná data) 

http://gis.nature.cz/inspire 

• AOPK ČR – ÚAP 

(údaje o území) 

https://uap.nature.cz 

 

http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com/
http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com/
http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com/
https://data.nature.cz/
http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com/
http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com/
http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com/
http://gis.nature.cz/inspire
https://uap.nature.cz/
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Poskytování dat INSPIRE 

     AOPK ČR zajišťuje data pro 4 témata  

•   I.9 Chráněná území – splněny všechny požadavky 

•   III.17 Bioregiony – termín harmonizace do konce 2020 

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

•   III.19 Rozložení druhů – termín harmonizace do konce 2020 

 

GML, OGC, WMS, 

stahovací služba ATOM + Open Search 

http://gis.nature.cz/inspire
http://gis.nature.cz/inspire


AOPK ČR  |  https://data.nature.cz/ 

Otevřená data 

• https://data.nature.cz - hlavní katalog dat a rozcestník 

• Volně ke stažení přímo v SHP (CC BY 4.0)  nebo v OGC  - WMS, WFS 

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

• Specifické způsoby  
poskytování dat 

•(dataservis@nature.cz) 

Creative Commons  
Uveďte původ 4.0 Mezinárodní 
License. 
 
Sdílet, adaptovat, uvét změny, 
neuvádět žádná další omezení 

https://www.ochranaprirody.cz/ 
poskytovani-informaci-a-dat/ 

https://data.nature.cz/
https://data.nature.cz/
https://data.nature.cz/
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Esri ArcGIS HUB – opendata portál 

• Zpřístupňuje data v řadě 
otevřených formátů 

• Poskytováno pod 
otevřenou licencí CC  

• Přes CKAN na MŽP a odtud 
na Národního katalogu 
otevřených dat 

 

AOPK ČR  | http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com 

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


AOPK ČR  | https://opendata.mzp.cz// 

Harvesting přes CKAN 

http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/
https://opendata.mzp.cz/
http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/


AOPK ČR  | https://opendata.mzp.cz// ISOP 2  |  29.7.2020 

http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/
https://opendata.mzp.cz/
http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/


AOPK ČR  |  https://metadata.nature.cz 

Metadata  

 
 

https://metadata.nature.cz/
https://metadata.nature.cz/


AOPK ČR  |  https://uap.nature.cz 

Poskytování ÚAP v novém  

 
 

Počínaje březnem 2020 byla spuštěna 
technologicky a i obsahově inovovaná 
webová aplikace 
 
 
A23a významné krajinné prvky 
A24 přechodně chráněné plochy 
A119 další dostupné informace o území 
(konkrétně: územní systém ekologické 
stability - místní a regionální – koncepce) 
 

https://uap.nature.cz/


AOPK ČR  https://livingatlas.arcgis.com/en/browse/#d=2&q=aopk 

Veřejné mapové aplikace 

ArcGIS Living Atlas 
of the World 

https://livingatlas.arcgis.com/en/browse/


Serverový GIS 

Mapový server AOPK ČR | http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/ 

AGS, WMS, 
WFS, JSON 

Webové mapové služby 

Otevřená data  
Uveďte původ 4.0 

Mezinárodní  
(CC BY 4.0) 

Creative Commons 

Mapový server – webové mapové služby 

http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/
http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/


AOPK ČR  | https://webgis.nature.cz/ 

Architektura GIS 
Podnikový  Aplikační Cloudový  Desktopový 

ArcGIS Online for Organisation  AOPK infrastruktura 

Architektura GIS 

http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/
https://webgis.nature.cz/
http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/


AOPK ČR  |  http://webgis.nature.cz/appwebman/mapomat/ 

 
 

Podnikový GIS  

http://webgis.nature.cz/appwebman/mapomat/


AOPK ČR  |  https://mapy.nature.cz/ 

Prohlížení geodat pro veřejnost 

https://mapy.nature.cz/
https://aopkcr.maps.arcgis.com/
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Story mapy – výlety, zajímavosti 
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AOPK ČR  |  https://mapy.nature.cz/ 

Veřejné mapové aplikace 

https://mapy.nature.cz/


AOPK ČR  | https://aopkcr.maps.arcgis.com/ 

ArcGIS Online for Organisation 

for Organisation 

https://aopkcr.maps.arcgis.com/


AOPK ČR  | https://aopkcr.maps.arcgis.com/ 

ArcGIS Online - účty 

• Viewer (25) - pouze prohlížení dat (zabezpečeného obsahu) 

 

 

 

• Field Worker (185) - editace dat v aplikacích v terénu 

 

 

 

• Creator (40) - vytváření obsahu 

 

 

Podniková licence na Esri produkty (6/2019 – 5 /2022) – aktuálně připravujeme další 3 letou ELA 

https://aopkcr.maps.arcgis.com/


AOPK ČR  | https://aopkcr.maps.arcgis.com/ 

AGOL - využívané aplikace 

https://aopkcr.maps.arcgis.com/


AOPK ČR  | https://aopkcr.maps.arcgis.com/ 

https://aopkcr.maps.arcgis.com/


AOPK ČR  | https://aopkcr.maps.arcgis.com/ 

FieldWork apps 

bilní sběr dat pomocí AGOL 
ArcGIS Collector 

mobilní mapová aplikace 

ArcGIS Survey123 
mobilní formulářová aplikace 

AOPK ČR 

https://aopkcr.maps.arcgis.com/


AOPK ČR  |  NI 

Jednotná evidence návštěvnické 

infrastruktury 

• Jednotná evidence objektů a kontrol 

návštěvnické infrastruktury  

• Možnost plánování kontrol  

• Provázání s informacemi v EKIS 

• Sběr kontrol i pro strážce 

• Evidence a plánování 

managementových opatření pro 

řešení závad a nedostatků 

 

 

 



AOPK ČR  | https://aopkcr.maps.arcgis.com/ 

AGOL - využívané aplikace pro NI 

ISOP 

AGOL 

Webhooks 

https://aopkcr.maps.arcgis.com/


AOPK ČR / Prezentace 

Survey123 

https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/content.html?start=1&view=table&sortOrder=desc&sortField=modified&searchTerm=datov


AOPK ČR / Prezentace 

Novinky v Survey123  

• POUZE POMOCÍ SURVEY123 CONNECT 
• heslování v případě veřejného sdílení 
• propojení s externím csv 
• automatická lokalizace na základě souřadnic 
• možnost nastavení vlastní podkladové mapy (KN) 
• dotázání do geokódovací služby 
• více geopointů v jednom průzkumu (repeat/calculation) 
• linie a polygony 

 

https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/content.html?start=1&view=table&sortOrder=desc&sortField=modified&searchTerm=datov


AOPK ČR  | https://aopkcr.maps.arcgis.com/ 

ArcGIS Survey123 

https://aopkcr.maps.arcgis.com/


AOPK ČR  | Projekt ISOP2 

Legenda ÚAP 

https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/operacni-program-zivotni-prostredi/projekt-sjednoceny-informacni-system-ochrany-prirody-isop/


AOPK ČR  | Projekt ISOP2 

Legenda územně analytické podklady 

Co se týče koordinace legend, asi nejjednodušší, pokud si dokážeme vzájemně vyhradit část barevné škály. V našich legendách je část, 

která vychází kontinuálně ještě z analogových mapových příloh a zákresů a část, kterou jsme sami museli nějak přizpůsobovat. 

Potřebujeme odlišit: 

a/právní stavy evidované v ústředním seznamu (ÚSKP): 

 - památkové rezervace - červený definiční bod (značkou odlišenou, zda se jedná o rezervaci městskou, vesnickou, 

technickou...), červená resp. (díky transparentnímu zobrazení) růžová plocha; = tradiční způsob vizualizace; rozlišení upřesnění typu 

rezervace není nezbytně nutné 

 - památkové zóny -   modrý definiční bod (značkou rozlišeno zda se jedná o zónu městskou, vesnickou), modrá resp.  (díky 

transparentnímu zobrazení) světle modrá plocha; = tradiční způsob vizualizace; ; krajinné památkové zóny ovšem vyznačujeme zeleně, 

což není v kombinaci s ochranou přírody nejvhodnější, ale rozlišení upřesnění typu zóny opět není nezbytně nutné 

 - kulturní památky - modrý definiční bod, modře šrafovaná plocha;  = tradiční způsob vizualizace 

 - národní kulturní památky - červený definiční bod, červeně šrafovaná plocha;   = tradiční způsob vizualizace- památková 

 ochranná pásma - definiční bod jako černé okruží, tyrkysově zelená plocha; barvu plochy bychom mohli naladit do šeda 

 - světové kulturní dědictví - aktuálně používáme žluté definiční body a plochy (žlutá pro SD není nijak zvlášť zažitá barva) 

 - nárazníkové zóny SD - aktuálně tyrkysově šrafované plochy (asi by se dalo opět naladit do šeda) 

b/ území z archeologickými nálezy evidovaná ve státním archeologickém seznamu (SAS) 

- rozlišuje se kategorie I-IV - aktuálně růžové, fialové, šedé šrafování; kategorii III (což de facto celé území ČR aktuálně v mapě UAP 

nezobrazujeme, i když se to archeologům moc nelíbí); legenda se liší od té, kterou archeologové používají v mapové aplikaci ISAD 

 

Nahlédnout vše lze v mapové aplikaci ÚAP: https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/83/ 

Na památkové straně legendy by určitě bylo dobré udržet červené PR a NKP a modré PZ a KP. Pokud bychom měli k dispozici ještě 

fialovou a šedou (černou), tak úpravu legendy bez problémů zvládneme. Je otázka, zda Vám zbylé barvy budou stačit. 
 

 

 

 

https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/operacni-program-zivotni-prostredi/projekt-sjednoceny-informacni-system-ochrany-prirody-isop/
https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/83/
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