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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá zdroji dat pro projektování a modelování krajiny. 

Po přečtení následujícího textu by se měl čtenář dozvědět o možnostech práce s daty 

dostupných na internetu, a kde a jakým způsobem se k nim dostat. Čtenář se také například 

dozví, které data jsou zpoplatněna. 
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Bachelor thesis deals with the source of data for planning and landscape modeling. 

After reading the following text, the reader should be aware of the possibilities of working 

with data available on the Internet, and where and how to get them. The reader also learns, 

for example, that data are free of charge. 
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Seznam použitých zkratek 

AGS    ArcGIS service server 

ArcGIS   Programový balík firmy ESRI Inc. Pro tvorbu aplikací 

    geografických informačních systémů 

ASGI   Automatizovaný systém geologických informací 

ČHMÚ   Český hydrometeorologický ústav 

ČSN   Česká státní norma 

ČÚZK   Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DMÚ25   Digitální model území 1:25 000 

DP   Dálkový přístup 

DRUSOP  Ústřední seznam ochrany přírody 

ESRI   Enviromental Systems Research Institute 

EU   Evropská Unie 

GML   Geography markup language 

IMS   Internet map service 

INSPIRE  INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe 

IS   Informační systém 

ISKN   Informační systém katastru nemovitostí 

ISOP   Informační systém ochrany přírody 

KN   Katastr nemovitostí 

KVP   Key-value pair 

LHO   Lesní hospodářské osnovy 

LHP   Lesní hospodářské plány 

LV   List vlastnictví 

MZe   Ministerstvo zemědělství 

NVF   Nový výměnný formát 

OGC   Open Geospatial Consortium 

OPRL   Oblastní plány rozvoje lesů 

ORP   Obce s rozšířenou působností 

SGI    Soubor geodetických informací 

SILC   Statistics on income and living conditions 

S-JTSK   Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě 

    katastrální 

SPI   Soubor popisných informací z katastru nemovitostí 



 

 

SSL   Státní správa lesů 

SSM   Státní správa myslivosti 

VKM   Výměnný formát katastrální mapy 

Web   Běžně používané zkrácení plného názvu World Wide Web 

WFS   Web feature services 

WMS   Web map service 

WSDP   Webové služby dálkového přístup 

WWW   World Wide Web 

ZABAGED  Základní báze geografických dat 
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1 ÚVOD 

Pro projektování a modelování krajiny postižené hornickou činnosti je výhodné 

vytvořit informační zabezpečení. K tomuto účelu je dobré vědět, jaké data jsou potřebná 

a kde se dají získat. 

Práce popisuje v první části několik základních pojmů, týkajících se dané 

problematiky. Dále následuje samotná analýza zdrojů dat dostupných z internetu pro 

geografickou, geologickou, vodohospodářskou a ekologickou oblast. V analýze bude mimo 

jiné zmíněno, v jakých formátech a souřadnicových systémech jsou data dostupná. Bude zde 

také řečeno, která data jsou zpoplatněna, a která jsou podmíněna registraci na příslušném 

webu. V další části se práce zaměřuje na slučitelnost analyzovaných dat 

s programem ArcGIS od firmy Esri. Tato slučitelnost bude demonstrována, pomocí 

programu, exportem mapových výstupů. Na závěr jsou analyzované zdroje dat srovnány na 

základě jejich dostupnosti a způsobu použití. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY V GIS 

Pro projektování a modelování krajiny je vhodné si vytvořit informační zabezpečení. 

K analýze dat pro toto zabezpečení je potřeba zadefinovat základní pojmy. 

Data jsou v GIS „obecně to, co vkládáme do databází GISu a co pomocí GISu 

zpracováváme.“ [73] 

Informace jsou výsledkem zpracování dat v GIS. Tyto nově získané informace 

lze ihned použít jako vstupní dat pro další analýzy. 

 
Obr. 1 Data, informace, jejich vzájemný vztah k informačnímu systému.  Zdroj Autor 

 

Metadata jsou „data, popisující obsah, reprezentaci, rozsah (prostorový i časový), 

prostorový referenční systém, kvalitu a administrativní, případně i obchodní aspekty využití 

digitálních dat.“ [73] Jsou to tedy data o datech, které obsahují údaje potřebné k tomu, 

aby byla data správně použitá a předešlo se jejich chybnému užití. 

Geoprvek je „základní prostorová entita, která je dále nedělitelná na jednotky 

stejného typu, a která je popisovaná prostorovými daty. Z geoprvku je složeno prostředí, 

v němž se pohybuje člověk.“ [73] Popis geoprvku prostorovými daty lze rozdělit do těchto 

základních složek (geometrické, tématické, časové, funkční, vztahové a případně 

i kvalitativní) [72] 

Geodata, neboli geografická data jsou „data týkající se fenoménu přímo nebo nepřímo 

svázaných s místy vztahujícími se k povrchu Země.“ [73] Jsou druhem prostorových dat. 

Prostorová data (angl. spatial data) jsou dle jedné z mnoha definic „data, která 

se vztahují k určitým místům v prostoru, a pro která jsou na potřebné úrovni rozlišení známé 

lokalizace těchto míst.“ [73] Jiná publikace uvádí, že existují v zásadě dva způsoby 

zobrazování objektů reálného světa: 

 Vektorová 

„Objekty a jevy reálného světa jsou reprezentovány jako geometrické obrazce (body, 

linie, plochy - polygony) určené svými souřadnicemi a prostorovými vztahy 

mezi sebou (topologie).“ [32] 

 Rastrová 

„Vztahují se spíše k území jako celku. Skládají se z tzv. buněk, které spojitě pokrývají 

prostor a vytvářejí tzv. mozaiku. Buňky mohou mít tvar čtverce, trojúhelníku nebo 

šestiúhelníku a shodné nebo rozdílné rozměry (pravidelná, nepravidelná mozaika). 

Nejčastěji se používá pravidelná čtvercová mozaika.“ [32] 
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3 ZDROJE DAT PRO MODELOVÁNÍ KRAJINY 

Pro projektování a modelování krajiny postižené hornickou činností se používají 

geografické informační systémy (GIS). Tyto informační systémy pracují s daty, které jsou 

uloženy v různých podobách. Správným výběrem a kvalitou těchto vstupních dat je pak dána 

funkčnost informačního systému. Na základě Habilitační práce doc. Neustupy byly 

analyzované zdroje dat pro území plánování. [49] 

3.1 ZABAGED® 

Základní báze geografických dat ČR je digitální geografický model území 

České republiky, který patří mezi IS veřejné zprávy a je součástí IS zeměměřičství. 

Je využíván v GIS systémech a data z něj lze nalézt na stránkách geoportálu ČÚZK 

(http://geoportal.cuzk.cz) v sekci „Datové sady“. Počet geografických objektů zařazených 

do polohopisné nebo výškopisné oblasti lze nalézt na úvodní www stránce ZABAGEDu. 

[105] 

3.1.1 Zabaged® - polohopis 

Polohopisnou část v současné době tvoří 116 typů geografických objektů sídel, 

komunikací, rozvodných sítí a produktovodů, vodstva, územních jednotek a chráněných 

území, vegetace a povrchu, terénního reliéfu a vybrané údaje o geodetických bodech. 

Tyto objekty jsou reprezentovány 2D vektorovou prostorovou složkou a popisnou složkou, 

která obsahuje kvalitativní i kvantitativní informace o objektech. 

Přesnost objektů 

„Geometrická přesnost vyjadřuje hodnotu střední polohové chyby daného typu 

objektu.“ [57] K dispozici je 5 úrovní přesností (A, B, C, D a E). 

 Úroveň A – Objekty určené přímo správcem objektu v souřadnicích, neboli 

geodetické body. 

 Úroveň B – Pro objekty, jejichž poloha je v území jednoznačně určitelná. Střední 

polohová chyba dosahuje hodnoty do 5m. 

 Úroveň C – Tato úroveň má nižší přesnost. Její hodnota střední polohové chyby 

dosahuje hodnoty 15m. 

 Úroveň D – Tato úroveň má nízkou přesnost. Její hodnota střední polohové chyby 

dosahuje hodnoty 30m. 

 Úroveň E – Úroveň s nejnižší přesností. 

Přesnost objektů je v současnosti postupně zvyšována díky modernějším metodám. 

Týká se to především objektů zařazených v úrovni B a C. Tyto přesnosti jsou blíže popsané 

v katalogu objektů. [57] Existuje možnost zažádat o zpřesnění objektů, cena je pak určena 

zákaznickým účtem. 

 

 

 

 

http://geoportal.cuzk.cz/
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Tab. 1 Poskytování dat ZABAGED – polohopis                 Zdroj: Autor 

Výdejní jednotka  Mapový list ZM 10 (18 km2) 

Výdejní formáty 
SHP (JTSK), SHP (UTM), SHP (WGS84), DGN7 (JTSK), 

DXF (JTSK), DGN7(UTM), GML (JTSK) 

Souřadnicové systémy S-JTSK / Křovák EN, WGS 84, WGS 84 / UTM zone 33N 

Cena za výdejní jednotku 865 Kč 

 

Základní ceny, slevy a přirážky jsou v ceníku na stránkách geoportálu ČÚZK [11]. 

V tomto ceníku jsou taky uvedeny podmínky užití – zpoplatnění dat. Data jsou pro studenty 

k zapůjčení za poplatek 500 Kč za objednávku. Limity a podmínky tohoto zapůjčení jsou 

uvedeny v obchodních podmínkách. [104] 

Tyto polohopisné data jsou k dispozici: 

 v aplikacích geoportálu ČZÚK pomocí geoprohlížeče, nebo e-shopu 

 pomocí síťových služeb (prohlížecí WMS a WMST a stahovací WFS - ZABAGED®) 

U prohlížecí služby WMS a WMST není nutností registrace při dodržení podmínek 

uvedených ve FAQ [21]. U stahovací služby WFS - ZABAGED®, která je blíže popsaná 

na stránkách geoportálu ČÚZK [81], je cena za výdejní jednotku 26,98618161 Kč / km2. 

Výdejní jednotku představuje obdélník opsaný vybranému území (BBox) v km2. 

3.1.2 Zabaged® - výškopis 3D vrstevnice 

Výškopis tvoří 3 typy objektů vrstevnic, které mají základní interval 1, 2, nebo 5 m 

v závislosti na terénu. Všechny objekty jsou reprezentovány trojrozměrnou vektorovou 

prostorovou složkou (3D souborem vrstevnic). Obsah datové sady je doplněn dalšími 

vybranými výškopisnými prvky, a to klasifikovanými hranami a body. „Přesnost výšky 

vrstevnic je závislá na sklonu členitosti terénu a dosahuje 0,7 – 1,5 m v odkrytém terénu, 

1 – 2 m v sídlech a 2 – 5 m v zalesněném terénu.“ [96] 

 

Tab. 2 Poskytování dat ZABAGED – výškopis 3D vrstevnice                Zdroj: Autor 

Výdejní jednotka  Mapový list ZM 10 (18 km2) 

Výdejní formáty 
SHP (JTSK), SHP (UTM), SHP (WGS84), DGN7 (JTSK), 

DGN7 (UTM), DXF (JTSK) 

Souřadnicové systémy S-JTSK / Křovák EN, WGS 84 / UTM zone 33N 

Cena za výdejní jednotku 244 Kč [11] 

 

Tyto výškopisné data jsou k dispozici: 

 v aplikacích geoportálu ČÚZK pomocí geoprohlížeče, nebo e-shopu 

 pomocí síťové prohlížecí služby (WMS) 
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3.1.3 Zabaged® - výškopis grid 10x10 

Toto je odvozený výškopisný digitální model terénu v podobě pravidelné mříže 

trojrozměrně vedených bodů. „Přesnost výšky jednotlivých výškopisných bodů je obdobná 

jako u zdrojových vrstevnic, tedy 0,7 – 1,5 m v odkrytém terénu, 1 – 2 m v sídlech a 2 – 5 m 

v zalesněném terénu.“ [96] 

 
Tab. 3 Poskytování dat ZABAGED - výškopis grid 10x10                 Zdroj: Autor 

Výdejní jednotka  Mapový list ZM 10 (18 km2) 

Výdejní formáty TXT (JTSK), TXT (UTM), SHP (JTSK), SHP (UTM) 

Souřadnicové systémy S-JTSK / Křovák EN, WGS 84 / UTM zone 33N 

Cena za výdejní jednotku 244 Kč [11] 

 

Tyto výškopisné data jsou k dispozici v aplikacích geoportálu ČÚZK pomocí 

geoporohlížeče a e-shopu. 

3.1.4 INSPIRE – Vodstvo (HY) 

Tato datová sada má jednotnou podobu, tak jako všechna ostatní data vytvářená 

pro INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Jednotlivé objekty jsou reprezentovány vektorovou 

složkou s atributy, které nám poskytují další informace o objektech.  

 
Tab. 4 Poskytování dat INSPIRE - Vodstvo (HY) Zdroj: Autor 

Výdejní jednotka  Mapový list ZM 10 (18 km2) 

Výdejní formáty GML 

Souřadnicové systémy ETRS89/UTM zone 33N 

Cena za výdejní jednotku 44 Kč [11] 

 

Tyto data jsou k dispozici v aplikacích geoportálu ČÚZK pomocí geoporohlížeče 

a e-shopu. Dále jsou k dispozici pomocí stahovací (WFS) a prohlížecí (WMS) síťové služby. 

3.2 KATASTR NEMOVITOSTÍ 

V České republice je katastr nemovitostí soubor údajů o nemovitostech, které zahrnují 

jejich soupis, popis a jejich geometrické a polohové určení. Data z KN lze nalézt 

na stránkách geoportálu ČÚZK. Základní územní jednotka je katastrální území a jeho operát 

tvoří mimo jiné soubor geodetických (SGI [12]) a popisných informací (SPI). Geodetické 

informace zahrnují katastrální mapu. Popisné informace zahrnují údaje 

o katastrálních územích, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, 

o vlastnících, o právních vztazích a právech a skutečnostech, stanovených zákonem. 
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Výpisy z KN mohou vydávat kromě katastrálního úřadu také: [29] 

 Notáři 

 Krajské úřady 

 Obecní úřady 

 

 Česká pošta 

 Hospodářská komora ČR 

 Zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním 

předpisem 

Druhy katastrálních map: 

 Digitální KM (DKM) 

 Digitalizovaná KM (KMD nebo KM-D) 

 Analogová KM 

3.2.1 Katastrální mapa – vektorová 

„Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN 

a obsahuje prvky DKM a KMD, tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, 

katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného 

břemene.“ [39] 

 
Tab. 5 Poskytování dat - katastrální mapa (vektorová)   Zdroj: Autor 

Výdejní formáty DGN8 (JTSK) 

Souřadnicové systémy S-JTSK / Křovák EN 

Cena za výdejní jednotku zdarma 

 

Tyto data jsou k dispozici v aplikacích geoportálu ČÚZK pomocí geoprohlížeče [37] 

a e-shopu [22], nebo prostřednictvím síťové prohlížecí služby WMS. 

3.2.2 Katastrální mapa – rastrová 

Katastrální mapa v rastrové podobě obsahuje body polohového bodového pole, 

polohopis a popis. Je také závazným mapovým dílem velkého měřítka. V rastrové podobě 

je zpoplatněna a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. K 05. 01. 2015 

tato analogová mapa pokrývá 23,42 % území ČR. [38] 

 
Tab. 6 Poskytování dat - katastrální mapa (rastrová)        Zdroj: Autor 

Výdejní jednotka  Mapový list  

Výdejní formáty CIT  

Souřadnicové systémy S-JTSK / Křovák EN 

Cena za výdejní jednotku 150 Kč [11] 

 

Tyto data jsou k dispozici taktéž v aplikacích geoportálu ČÚZK pomocí geoprohlížeče 

a e-shopu. 
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3.2.3 INSPIRE téma Parcely (CP) 

Jsou to data, která odpovídají směrnicí INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). 

Vychází z katastrální mapy a obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. 

„Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou 

Českou  republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 05. 01. 2015 

je to 73,72 % území České republiky, tj. 58 137,12 km2).“ [24] 

 
Tab. 7 Poskytování dat - INSPIRE - Parcely (CP)                 Zdroj: Autor 

Výdejní jednotka  http://services.cuzk.cz/doc/inspire-cp-view.pdf 

Výdejní formáty GML 3.2.1 

Souřadnicové systémy ETRS-89, S-JTSK / Křovák East North 

Cena za výdejní jednotku bez poplatku 

 

Tyto data jsou k dispozici: [23] 

 v geoportálu ČÚZK pomocí geoprohlížeče 

o http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=496 

 pomocí síťové stahovací služby WFS 2.0.0 pro téma Parcely (CP) 

o http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-

wfs.asp?service=WFS&amp;request=GetCapabilities 

o http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs.asp 

 pomocí síťové prohlížecí služby WMS 

o http://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-wms.asp 

o http://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-

wms.asp?service=WMS&amp;request=GetCapabilities 

3.2.4 Webové služby KN 

Aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí“ [47]. Tato aplikace je volně přístupná 

a bezplatná. Nelze však provádět výpis z KN a některé další výstupy aplikace nelze provést 

bez jejich nákupu, u kterého je platba realizovaná platebním portálem. Aplikace je výhradně 

pro určena pro interaktivní práci uživatelů. 

Aplikace „Dálkový přístup k datům KN (DP)“ [14]. Je to placená služba, pro jejíž 

využití je potřeba se zaregistrovat. Pro registraci slouží odkaz „Založení zákaznického účtu“ 

vyskytující se na www stránce [14]. Aktuálnost dat se dá zjistit na www stránce 

https://katastr.cuzk.cz/uvod/aktualnostdat.aspx. Výstupy jsou ve formátu PDF a jejich ceny 

jsou uvedeny na www stránce [88]. Přístup k údajům je možný přes úvodní stránku aplikace 

DP, kterou nalezneme na webové adrese https://katastr.cuzk.cz. 

Aplikace „Webové služby Dálkového přístupu (WSDP)“ [98]. Tato aplikace 

rozšiřuje aplikaci Dálkový přístup o programové rozhraní pro přístup k datům KN. 

Díky tomuto rozšíření umožňuje uživatelům napojení jejich informačních systémů na toto 

rozhraní a jeho prostřednictvím využívat data KN. Obsahově jsou DP a WSDP shodné, 

jelikož přistupují ke stejným datům. Proto je aplikace placená a jen pro registrované 

uživatele. Tento účet nelze kombinovat se zákaznickým účtem další služby (DP). Díky této 

http://services.cuzk.cz/doc/inspire-cp-view.pdf
http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=496
http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs.asp?service=WFS&amp;request=GetCapabilities
http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs.asp?service=WFS&amp;request=GetCapabilities
http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs.asp
http://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-wms.asp
http://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-wms.asp?service=WMS&amp;request=GetCapabilities
http://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-wms.asp?service=WMS&amp;request=GetCapabilities
https://katastr.cuzk.cz/uvod/aktualnostdat.aspx
https://katastr.cuzk.cz/
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aplikaci je možné získat sestavy Výpis z katastru nemovitostí (LV), informace o parcele, 

budově a jednotce a přehled vlastnictví. Výstupy WSDP jsou v PDF nebo XML a jejich cena 

je účtována dle ceníku [88]. 

Prohlížecí služba WMS KN poskytuje bezplatný přístup ke grafickým datům katastru 

nemovitostí podle standartu OGC. Podporovány jsou funkce GetCapabilities 

a GetMap podle verzí 1.1.1 a 1.3.0 standartu. Základní URL pro připojení 

je http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp. Informace o poskytovaných vrstvách a informace 

o podporovaných souřadnicových systémech jsou na stránce [97]. 

Prohlížecí služba INSPIRE – parcely. Kromě zmíněných služeb resortní organizace 

zajišťují i další datové služby. Například poskytování dat KN v elektronické podobě 

(lze je získat pouze za legislativně stanovených podmínek). Těmito daty v elektronické 

podobě se rozumí data katastru nemovitosti ve stanovených výměnných formátech. 

Výdejní formáty dat jsou: 

 Pro SGI jsou to formáty VKM (výměnný formát katastrální mapy), VYK, DGN, 

VFK. 

 Pro SPI je to formát VFK. Je to tzv. výměnný formát. Do tohoto souboru 

s příponou VFK lze podle požadavku vybrat různé kombinace datových skupin 

popsaných na stránce [94]. 

 Výměnný formát ISKN v textovém tvaru, neboli nový výměnný formát (NVF). 

Tento formát obsahuje popisné i grafické informace včetně dat o řízení. [95] 

3.2.5 Prohlížecí služby geoportálu ČÚZK 

Geoportál ČÚZK nabízí on-line prohlížecí služby ve formě WMS a WMTS. 

WMS 

Tyto prohlížecí služby [33] jsou publikovány podle standartu OGC WMS 1.3.0 

a zároveň splňují technické předpisy pro INSPIRE prohlížecí služby. Data jsou poskytována 

v různých souřadnicových systémech a služba dokonce umožňuje i dotazy na atributy 

objektů v mapě. WMS služby jsou poskytovány zdarma pro nejrůznější typy uživatelských 

aplikací. Seznam jednotlivých WMS služeb i s URL adresy je uveden na stránce [62]. 

Seznam INSPIRE WMS služeb je pak uveden na stránce [61]. Níže je uveden přehled 

jednotlivých testovaných aplikací-klientů, u kterých byla ověřena dle ČÚZK možnost práce 

s prohlížecími službami WMS. 

 GIS Desktop (ESRI ArcGIS, TopoL xT, ATLAS DMT – ATLAS s.r.o...) 

 Mapový server (WebMap) 

 WMS prohlížeče veřejně dostupné na internetu (ArcGIS Online, Mapshake, 

iKatastr, Prohlížeč mapových služeb na Národním geoportálu INSPIRE) 

 WMS klienti pro CAD – Microstation (MicroStation – Geovap spol. s.r.o.) 

 WMS pro mobilní aplikace (ikatastr pro iPhone,iPad a Android, ikatastr2 pro 

iPhone a iPad, mapy ČÚZK pro Androir, iPhone a iPad, TerraSync Professional) 

Tyto a některé další klienty lze nalézt popsané na stránce [68]. 

 

 

http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp


Roman Horčičák: Analýza zdrojů dat pro projektování a modelování krajiny 

2015  9 

 

WMTS 

Tyto prohlížecí služby jsou publikovány podle standartu OGC WMTS 1.0.0 a stejně 

jako WMS služby splňují technické předpisy pro INSPIRE prohlížecí služby. 

Data jsou poskytována formou mapových dlaždic, a tak je odezva při práci s mapou 

podstatně rychlejší než u WMS služeb. Data jsou také poskytována v různých 

souřadnicových systémech. Služby WMTS podporují KVP přístup, který splňuje požadavky 

INSPIRE a jsou poskytovány zdarma. Seznam WMTS služeb i s URL adresy je uveden na 

stránce [63]. Přehled jednotlivých testovaných aplikací-klientů, u kterých byla ověřena dle 

ČÚZK možnost práce s prohlížecími službami WMTS, jsou uvedeny níže. 

 GIS Desktop (ESRI ArcGIS, Atlas DMT – ATLAS s.r.o.) 

 WMTS prohlížeče veřejně dostupné na internetu (mapy ČÚZK pro Android, 

iPhone a iPad, iKatastr2 pro iPhone a iPad, prohlížeč mapových služeb na Národním 

geoportálu INSPIRE) [69] 

 

Esri ArcGIS Server 

Data jsou poskytována formou předpřipravených mapových dlaždic z důvodu 

optimalizace rychlosti. Služby lze využít pomocí přístupového rozhraní REST, nebo SOAP. 

Odkazy na dokumentaci obou služeb se nachází na stránce [59]. Služby jsou volně přístupné 

a jednou z možností prohlížení je aplikace ArcGIS Online. Tyto služby jsou zatím 

poskytovány ve zkušebním režimu, není proto garantována jejich dostupnost.  

Mezi služby Esri ArcGIS server patří: 

 Prohlížecí služba AGS – Základní mapy ČR 
http://ags.cuzk.cz/ArcGIS/rest/services/zm/MapServer 

 Prohlížecí služba AGS – Ortofoto ČR 
http://ags.cuzk.cz/ArcGIS/rest/services/ortofoto/MapServer 

 Prohlížecí služba AGS - Základní mapy ČR (Web Mercator) 

http://ags.cuzk.cz/ArcGIS/rest/services/zmwm/MapServer 

3.2.6 Stahovací služby geoportálu ČÚZK 

Geoportál ČÚZK poskytuje také on-line stahovací službu ve formě WFS [80]. 

WFS 

Pro data harmonizována dle INSPIRE služby WFS poskytují přímé stažení souborů 

GML ve verzi 3.2.1 pro témata parcely (CP), adresy (AD), územní správní jednotky (AU), 

vodstvo (HY), zeměpisná jména (GN) a dopravní sítě (TN). Služby pro témata CP, AD a 

AU jsou poskytovány zdarma a bez registrace. Služby pro témata GN, HY a TN jsou 

zpoplatněny. 

Pro data neharmonizována dle INSPIRE jsou služby WFS (pro ZABAGED®, 

Správní a katastrální hranice ČR a Geonames) neveřejné stahovací služby 

a jsou poskytovány ve verzi WFS 1.1.0 a poskytují soubory GML ve verzi 3.0. 

Data jsou zpoplatněná a lze si je objednat v e-shopu. 

http://ags.cuzk.cz/ArcGIS/rest/services/zm/MapServer
http://ags.cuzk.cz/ArcGIS/rest/services/ortofoto/MapServer
http://ags.cuzk.cz/ArcGIS/rest/services/zmwm/MapServer
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Seznam WFS služeb je uveden i s URL adresy na www stránce [80]. Níže je přehled 

testovaných aplikací – klientů [67], u kterých byla ověřena resortem ČÚZK možnost 

pracovat se stahovacími službami standardu WFS. 

Přehled aplikací – klientů vhodných pro využití WFS: 

 Quantum GIS (QGIS) 

 Interhraph GeoMedia 

 ESRI ArcGIS 

  

3.3 DATA Z ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY (ČGS) 

Data z ČGS jsou přístupná kromě digitálních dat také pomocí mapové služby (WMS, 

ESRI), aplikace (mapové, databázové, georeport), anebo v tištěné formě a na CD/DV, jak je 

vidět na Obr. 2. Data jsou tématicky uspořádaná do databází a geodatabází, které tvoří 

centrální datový sklad ČGS. 

 
Obr. 2 Typy přístupu k datovým zdrojům ČGS       Zdroj: [19] 

3.3.1 Digitální data 

Data jsou zpoplatněna a jsou dostupná v oblastech uvedených níže [19]. Ceny dat jsou 

uvedeny v ceníku na stránce [9]. Digitální data jsou uspořádány do témat, které jsou popsány 

níže. 

Geologie 

 GEOČR500 – distribuční formát je CD, aktualizace metadat je k 23. 04. 2013 

 GEOČR200 – distribuční formát je ArcSDE, aktualizace metada je k 05. 11. 2013 

 GEOČR50 – distribuční formáty jsou ArcSDE a SHP, aktualizace metadat 

je k 10. 11. 2014 

 GEOČR25 – distribuční formát je SHP, aktualizace metadat je ke 12. 11. 2014 

 Geologická data – vrty – distribuční formát je application/pdf, HTML, image/jpeg, 

aktualizace metadat je ke 12. 02. 2014 

Hydrogeologie 

 HYFROČR200 – distribuční formáty jsou SHP, ArcSDE, aktualizace metadat 

je k 03. 06. 2014 

 HYDROČR50 – distribuční formát je ArcSDE, aktualizace metadat je k 13. 11. 2014 
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 Hydrogeologická data – vrty – distribuční formáty jsou image/jpeg, application/pdf 

a HTML, aktualizace metadat je k 17. 07. 2013 

Půdy 

 Půdní mapa 1:50 000 – distribuční formáty jsou SHP, aktualizace metadat 

je  ke 12. 11. 2014 

Nerostné suroviny 

 Surovinový informační systém SurIS – distribuční formáty jsou SHP 10.2, DWG 

a DXF, aktualizace metadat je k 16. 10. 2014. Obsahuje více dílčích databází. [87] 

 Ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje – distribuční formáty jsou SHP 10.2, 

DWG a DXF, aktualizace metadat je k 16. 10. 2014 

 Dobývací prostory - distribuční formáty jsou SHP, DWG a DXF, aktualizace metadat 

je k 17. 06. 2014 

 Předchozí souhlasy ke stanovení dobývacích prostorů – distribuční formát je SHP 

10.2, aktualizace metadat je k 02. 04. 2014 

 Chráněná ložisková území – distribuční formáty jsou SHP 10.2, DWG 10.2 

a DXF 10.2, aktualizace metadat je k 16. 10. 2014 

 Průzkumná území – distribuční formáty jsou SHP 10.2, DWG a DXF, aktualizace 

medat je k 16. 10. 2014 

 REKULTIVACE – distribuční formát je SHP 10.2, aktualizace metadat je k 16. 10. 

2014. „Databáze obsahuje vybrané báňsko-technické a provozní údaje 

z ročního státního statistického výkazu Hor (MPO)1-01. Sledovány jsou výměry 

ploch dotčených těžbou, báňsko-technicky zajištěná území, výměry ploch zařazených 

do sanace a rekultivace a ploch, kde již byla rekultivace ukončena. Dále se uvádějí 

finanční rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody. Vzhledem k tomu, že údaje v 

ročních výkazech Hor (MPO)1-01 patří mezi tzv. individuální data, je možno získat 

data pouze ve formě souhrnných přehledů.“ [74] 

Poddolování a důlní díla 

 Oznámená důlní díla – distribuční formáty jsou SHP, DXF a DWG, aktualizace 

metadat je k 16. 07. 2013 

 Vlivy důlní činnosti – distribuční formáty jsou SHP 10.2, DXF 10.2 a DWG 10.2, 

aktualizace metadat je k 16. 10. 2014 

 Báňské mapy – distribuční formáty jsou SHP, DWG, DXF, application/pdf, 

aktualizace metadat je k 13. 11. 2014 

Těžební odpady 

 Registr rizikových úložných míst – distribuční formáty jsou SHP, DWG, DXF, 

application/pdf, aktualizace metadat je k 16. 07. 2013 

Geohazardy 

 Registr svahových nestabilit – distribuční formáty jsou SHP, DWG a DXF, 

aktualizace metadat je ke 12. 11. 2014 

Geofyzika 

 Karotážní data – vrty – distribuční formáty jsou image/jpeg, application/pdf 

a HTML, aktualizace metadat je k 17. 07. 2013 
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 Letecká geofyzika – distribuční formáty jsou DBF, XML, CSV, XLS a TXT, 

aktualizace metadat je ke 12. 07. 2013 

 Gravimetrie – distribuční formáty jsou DBF, XML, CSV a XLS, aktualizace metadat 

je ke 12. 07. 2013 

 Seismika - distribuční formáty jsou SEG-Y, XLS a image/tiff, aktualizace metadat 

je k 15. 07. 2013 

 Geoelektrika – VES – distribuční formáty jsou TXT a SHP, aktualizace metadat je ke 

12. 07. 2013 

 Petrofyzika - distribuční formáty jsou TXT, DBF a XLS, aktualizace metadat 

je k 15. 07. 2013 

Geochemie 

 Litogeochemická databáze - distribuční formáty jsou SHP 9.2 a DBF4, aktualizace 

metadat je k 13. 11. 2014 

 Geochemická měření – distribuční formát je SHP, aktualizace metadat 

je k 10. 01. 2014 

 Geochemie povrchových vod – distribuční formát je DBF, aktualizace metadat 

je k 13. 11. 2014 

Geologická prozkoumanost ČR 

 Vrtná - distribuční formáty jsou SHP, DGN a DBF, aktualizace metadat 

je k 16. 07. 2013 

 Regionální hydrogeologická – distribuční formát je SHP, aktualizace metadat 

je k 06. 08. 2013 

 Geochemická – distribuční formát je SHP, aktualizace metadat je k 13. 11. 2014 

 Geofyzikální - Distribuční formát je SHP, aktualizace metadat je k 11. 07. 2013 

 Radiometrická - Distribuční formáty jsou SHP a DBF, aktualizace metadat 

je k 06. 08. 2013 

3.3.2 Mapové služby ČGS 

Mezi mapové služby České geologické služby patří služby WMS a Esri ArcGIS 

desktop. 

WMS 

WMS služby jsou poskytovány dle specifikace WMS v. 1.3.0 OGC. 

Návod k zobrazení těchto služeb včetně URL adres lze najít stránce [101]. Tyto služby jsou 

seřazeny do následujících témat: 

Geologie  

 GEOČR500 

 1:500 000 

 Geologická data - vrty 

Hydrogeologie  

 HYDROČR 1:200 000 

 Hydrogeologická rajonizace 
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 Hydrogeologická data - vrty 

Půdy  

 Půdní mapa 1:1 000 000 

Nerostné suroviny 

 Surovinový systém - Ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje, Dobývací 

prostory, Předchozí souhlasy ke stanovení dobývacích prostorů, Chráněná ložisková 

území, Průzkumná území, Rekultivace) 

Poddolování a důlní díla  

 Oznámená důlní díla 

 vlivy důlní činnosti 

 Báňské mapy 

Těžební odpady 

 Registr rizikových úložných míst 

Geohazardy  

 RADON 500 

Inženýrská geologie  

 inženýrskogeologické rajony 1:1000 000 

Geofyzika  

 Karotážní data - vrty 

Geochemie  

 Geochemická prozkoumanost 

 Mapa radonového indexu 1:500 000 

Geologická prozkoumanost ČR  

 Vrtná 

 Regionální hydrogeologická 

 Geochemická 

 Geofyzikální 

Sbírky a hmotná dokumentace  

 Hmotná dokumentace Geofond 

 

Esri – ArcGIS Desktop 

Esri technologie je dostupná pro následující témata. 
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Geologie  

 GEOČR25 1:25 000 

Nerostné suroviny  

 Surovinový informační systém 

Geohazardy  

 Registr svahových nestabilit 

 RADON 50 

Vzdělávaní a popularizace geologie  

 Významné geologické lokality v ČR 

 Dekorační kameny v ČR 

3.3.3 Aplikace 

Online aplikace ČGS lze rozdělit do 3 skupin (mapové, databázové a georeporty), které 

uvádím níže. 

Mapové aplikace 

Jednotlivé mapové aplikace jsou přehledně a v abecedním pořadí popsané 

na webové stránce [76]. Z mapových aplikací lze tisknout mapy ve formátech PDF, PNG32, 

JPG, GIF, EPS, SVG a SVGZ. Níže lze nalézt tématicky uspořádané mapové aplikace ČGS. 

[42] 

Tématicky rozdělené mapové aplikace ČGS: 

 Geologie (Geologická mapa 1:25 000, Geologická mapa 1:50 000, Geovědní mapy 

1:500 000, Vrtná prozkoumanost, eEarth, Významné geologické lokality) 

 Hydrogeologie (Hydrogeologická prozkoumanost, Hydrogeologická rajonizace) 

 Půdy (Půdní mapa 1:50 000) 

 Nerostné suroviny (SurIS, Dekorační kameny) 

 Poddolování a důlní díla (Vlivy důlní činnosti, Oznámená důlní díla, Báňské mapy) 

 Těžební odpady (Inventarizace úložných míst, Registr rizikových úložných míst) 

 Geohazardy (Komplexní radonová informace, Svahové nestability, Geovědní mapy 

1:500 000) 

 Geofyzika (Karotážní data - vrty) 

 Geochemie (Geochemická prozkoumanost, Komplexní radonová informace, 

Geologická mapa 1:50 000, Geovědní mapy 1:500 000, Litogeochemická databáze, 

Geochemie povrchových vod) 

 Geologická prozkoumanost ČR (eEarth – popisy profilů vrtů, 

Vrtná prozkoumanost, Geofyzikální prozkoumanost, Geochemická prozkoumanost, 

Hydrogeologická prozkoumanost) 

 Archivy (Báňské mapy) 

 Vzdělání a popularizace geologie (Dekorační kameny, Významné 

geologické lokality) 
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 Sbírky a hmotná dokumentace (Hmotná dokumentace Geofond) 

Datové aplikace 

Jednotlivé datové aplikace jsou přehledně a v abecedním pořadí popsané na stránce 

[16]. Níže je popsané tématické rozdělení. 

Tématicky rozdělené databázové aplikace: 

 Geologie (GEOČŘ50 1:50 000, GEOČR25 1:25 000) 

 Poddolování a důlní díla (Báňské mapy) 

 Geohazardy (Registr svahových nestabilit, katalog geohazardů, RADON 50) 

 Geochemie (Litogeochemická databáze, Geochemie povrchových vod) 

 Geologická prozkoumanost ČR (Evidence geologických prací) 

 Vzdělávaní a popularizace geologie (Významné geologické lokality v ČR, 

Dekorační kameny v ČR, Geologická encyklopedie, Geologický slovník) 

 Knihovny a archivy (Katalogy a databáze knihovny a archivu ČGS, ASGI, 

Databáze posudků a zpráv ČGS, Digitální mapový archiv ČGS, 

Generální katalog-lístkový (1850-1990), Česká bibliografie - jmenný lístkový 

katalog (1928-1989), Fotoarchiv) 

 Sbírky a hmotná dokumentace (Hmotná dokumentace, Hmotná dokumentace, 

Geofond, Databáze vrtných jader uložených v ČGS, Geologicko-mineralogická 

kolekce, Kolekce krabic s výbrusy, Kolekce výbrusů skla, Paleontologické kolekce) 

Georeport 

Provoz aplikace GeoReporty byl v roce 2014 zastaven z důvodu nutnosti aktualizací 

a převodu na nový ArcGIS server 10.2. 

3.4 DIGITÁLNÍ MODEL ÚZEMÍ 

„Digitální model území (DMÚ 25) je komplex dat a programových prostředků 

pro sběr, zpracování a aktualizaci digitálních informací o území. Skládá se z následujících 

vrstev: 

 vodstvo - všechny druhy (obsažené podrobné informace např. typ dna, šířka, 

hloubka…), 

 sídla,  

 silnice (mosty, nadjezdy, křižovatky…),  

 železnice (uvedeny i vlastnosti - např. číslo tratě…),  

 vedení,  

 rostlinný a půdní kryt, 

 hranice (administrativní, tématické - rezervací vojenských výcvikových prostorů…), 

 reliéf.“ [46] 

 

DMÚ25 je produkt geografické služby armády české republiky (AČR), 

jenž je součástí ministerstva obrany České republiky. [58] Na webových stránkách AČR 

nejsou bohužel uveřejněny bližší informace o těchto datech. Tyto data se dají také získat 

na stránkách národního geoportálu INSPIRE, kde jsou k dispozici buď k prohlížení přímo 
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na webu pomocí mapového okna [66], nebo prostřednictvím prohlížecích služeb WMS, 

WMTS a ArcGIS Server SOAP služby. Data jsou zde prezentovány ve vektorové formě 

a odpovídají měřítku 1:25 000. 

3.4.1 WMS služby národního geoportálu INSPIRE 

„Mapové služby Národního geoportálu INSPIRE podporují standard WMS ve verzi 

1.1.1. a 1.3.0.“ [60] Podporované souřadnicové systémy jsou uvedené v Tab. 8. 

 

Tab. 8 Podporované souřadnicové systémy WMS služeb nár. geoportálu INSPIRE   Zdroj: [60] 

Název CRS kód 

S-JTSK EPSG: 102067, EPSG: 5514 

S-42 EPSG: 28403 

UTM-33N EPSG: 32633 

WGS-84 EPSG: 4326 

ETRS89 EPSG: 4258 

ETRS89 LAEA EPSG: 3035 

 

URL adresa pro DMÚ25 je: 

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_t_podklad/MapServer/WMSServer 

3.4.2 WMTS služby národního geoportálu INSPIRE 

„Dlaždicované služby Národního geoportálu INSPIRE podporují standard WMTS 

ve verzi 1.0.0.“ [60] Podporovaný souřadnicový systém je S-JTSK (EPSG:5514 

nebo EPSG:102067). 

URL adresa WMTS služby je: 

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/rest/services/CENIA/cenia_t_podklad/MapServer/WMTS 

3.4.3 Esri ArcGIS Server SOAP služby 

Připojení pomocí této služby je přehledně popsané na stránce [60] národního 

geoportálu INSPIRE. 

3.5 KLIMATICKÁ A VODOHOSPODÁŘSKÁ DATA 

Jak uvádí doc. Dr. Ing. Zdeněk Neustupa v jeho habilitační práci, jsou zde využívána 

data z ČHMÚ, Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka a geofondu. 

Dále pak existuje informační systém VODA České republiky, dostupný 

na adrese http://voda.gov.cz/portal a povodňový informační systém POVIS, dostupný 

na adrese www.povis.cz. 

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_t_podklad/MapServer/WMSServer
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/rest/services/CENIA/cenia_t_podklad/MapServer/WMTS
http://voda.gov.cz/portal
http://www.povis.cz/
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3.5.1 ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

Data jsou přístupná ve formě geoprohlížeče přímo na webu ČHMÚ [13]. Stačí vybrat, 

jaké data chceme zobrazit. Na výběr k zobrazení je zde: 

 Předpověď (počasí, hydrogeologická) 

 Aktuální situace (stav počasí, hydrogeologická situace, stav ovzduší, sucho) 

 Historická data (Počasí, Hydrologie, Ovzduší) 

Od 25. 11. 2014 byla spuštěná nová mapová aplikace dostupná ze stránky 

http://hydro.chmi.cz/hydro, která zobrazuje geografické datové vrstvy a jejich atributy, které 

ČHMÚ spravuje nebo eviduje. Diplomantům a studentům jsou poskytovaná data na základě 

písemné žádosti vedoucího diplomové práce. V malém množství jsou poskytována zdarma, 

ve větším za manipulační poplatek1. 

3.5.2 VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 

Poskytování vodohospodářských dat je zajištěno hydrogeologickým informačním 

systémem (HEIS VÚV) a digitální bází vodohospodářských dat (DIBAVOD). 

HEIS VÚV 

V tomto informačním systému [26] je možnost data prohlížet, stáhnout, anebo k nim 

přistupovat pomocí WMS prohlížecí služby. 

Prohlížet data [65] on-line se dají v následujících tématech: 

 Vodní hospodářství a ochrana vod 

o Mapa: Vodní hospodářství a ochrana vod 

o Souhrnná statistika  

 Dílčí témata 

o Jakost povrchových vod v české části česko-saské příhraniční oblasti 

o Průmyslové zdroje znečištění a nebezpečné látky v odpadních vodách 

o Projekty ochrany vod: ČOV a kanalizace 

o Projekty ochrany vod: ČOV a kanalizace (státní správa) 

 Archiv vodohospodářských dat 

o Starší rastrové a vektorové vodohospodářské mapy (archiv, 1986 - 2001) 

o Řád vodních toků podle Strahlera (archiv, 1:50000, 2005) 

 

Stáhnout data [84] se dají v následujících tématech. Formáty jednotlivých datových sad 

jsou uvedeny v závorkách. Dokumentace a metadata jsou vždy v pdf a xml souborech. 

 Správa povodí a vodních toků a územní jednotky pro plánování v oblasti vod 

o Dílčí povodí ČR 

o Územní působnosti správců povodí (shp, txt, 25. 3. 2011) 

o Sub-units (shp, txt, 21. 6. 2011) 

o Koordinační oblasti (shp, txt, 22. 3. 2011) 

o Základní statistické údaje povodí (shp, txt, 23. 3. 2011) 

                                                 
1  Zásady poskytování dat studentů, dle ostravské pobočky, jsou popsány v dokumentu dostupném 

z: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/OS/OMK/doc/poskytovani_dat.doc 

http://hydro.chmi.cz/hydro
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/OS/OMK/doc/poskytovani_dat.doc
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 Povrchová voda: struktura a základní charakteristiky 

o Hydrologická povodí 

o Vodní nádrže (shp, txt, 13. 1. 2012) 

o Útvary povrchových vod (shp, txt, ESRI shapefile 9.2, 2012) 

o Stav útvarů povrchových vod včetně ekologického potenciálu (txt, 

16. 1. 2012) 

o Záplavová území (atributní data: txt, 27. 3. 2014, datová sada: shp, 

2008/2013/2014) 

 Chráněná území s vazbou na vody 

o Lososové a kaprové vody (ESRI shapefile 9.3; xml1.0; txt, 29. 11. 2012) 

o Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání (ESRI shapefile 10, 

xml 1.0, txt, 4. 10. 2012) 

o Zranitelné oblasti (ESRI shapefile 10; xml 1.0, txt, 29. 8. 2012) 

o Citlivé oblasti 

o Chráněné oblasti přirozené akumulace vod ( ESRI shapefile8.3; xml1.0; txt, 

xsd, 2004/2006/2010/2011) 

o Ptačí oblasti s vazbou na vodu (shp, txt, 7. 2. 2012) 

o Evropsky významné lokality s vazbou na vodu (shp, txt, 7. 2. 2012) 

o Maloplošná zvláště chráněná území s vazbou na vodu (shp, txt, 7. 2. 2012) 

o Území chráněná pro akumulaci povrchových vod (xml, 10. 5. 2012) 

 Užívání vod a vlivy na jejich stav 

o Projekty ochrany vod: projektované ČOV a kanalizace 

o Průmyslové zdroje znečištění – nebezpečné látky (txt, 2010-10-20) 

 Hodnocení stavu vod 

o Stav útvarů podzemních vod (SHP9.3; application/xml1.0; txt, xsd, 2011) 

o Stav útvarů povrchových vod včetně ekologického potenciálu silně 

ovlivněných a umělých útvarů (txt, 16. 1. 2012) 

o Vyhodnocení jakosti vody v tocích podle ČSN 75 7221 

 Archiv 

o Řád vodních toků podle Strahlera (archiv, 1:50000, shp, txt, 24. 2. 2005) 

 Vodohospodářské mapy 

o Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000: mapové listy (archiv, 

1986 – 1999) - shp, 9. 8. 2012, mapové listy TIF 

o Přehledná mapa vodárenských systémů, kanalizací a čistíren odpadních vod 

1:200 000: mapové listy (archiv, 1994) – shp, 9. 8. 2012, mapové listy TIF 

Prohlížecí služba WMS 

V tomto IS lze k datům také přistupovat pomocí prohlížecí služby WMS [103]. Tato 

služba podporuje dotazy GetMap, GetCapabilities, GetFeatureInfo. Data jsou poskytovaná 

v souřadnicových systémech S-JTSK (Křovák) a WGS84. Tato služba je volně dostupná, za 

předpokladu uvedení zdroje dat – VÚT TGM, v.v.i. 

URL adresa: http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll 

DIBAVOD 

„DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu 

katalogu typů objektů jako tématické vodohospodářské nadstavby ZABAGED®. 

Je to referenční geografická databáze vytvořená primárně z odpovídajících vrstev 

http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll
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ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu tematických kartografických výstupů 

s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod nad Základní mapou ČR 1:10 000, 

resp. 1: 50 000, včetně Mapy záplavových území ČR 1:10 000, a dále pro prostorové analýzy 

v prostředí geografických informačních systémů a zpracování reportingových dat podle 

Rámcové směrnice 2000/60/ES v oblasti vodní politiky.“ [92] 

Tento produkt je průběžně aktualizovaný a je spravován a vyvíjen na oddělení 

geografických informačních systémů a kartografie VÚV T.G.M., v.v.i.. DIBAVOD nabízí 

vybrané datové vrstvy objektů zdarma ke stažení ve formátu ESRI shapefile (shp). „Katalog 

objektů obsahuje 75 objektů v 10 účelově členěných skupinách.“ [52] 

Tématické rozdělení objektů v databázi DIBAVOD, které jsou volně 
ke stažení: [86] 

A. Základní jevy povrchových a podzemních vod (zde stále probíhá 

aktualizace vybraných objektů ve spolupráci s ČMHÚ 

B. Účelová klasifikace povrchových a podzemních vod 

C. Chráněná území 

D. Záplavová území 

E. Měřící a kontrolní místa povrchových vod 

F. Měřící a kontrolní místa podzemních vod 

G. Objekty subsystému užívání vody 

H. Místa odběrů a vypouštění 

I. Objekty na toku 

J. Objekty meteorologických pozorování 

V oddělení GIS VÚV TGM jsou díky využití geografických dat DIBAVOD 

zpracovány další tři projekty: 

 Základní vodohospodářská mapa 1:50 000 (ZVM 1:50 000) 

Obecně obsahuje topografický obsah převzatý ze Základní mapy ČR 1:50 000 

a tematický obsah, odvozený z databáze DIBAVOD. Ke stažení je zatím 

8 dokončených mapových listů ve formátu PDF. [51] 

 Mapa záplavových území 1:10 000 (MZÚ 1:10 000) 

K prohlížení geografických dat záplavových území byl vytvořen webový mapový 

prohlížeč [64], který využívá data z DIBAVODu a ©ČÚZK. Zobrazené data 

mají pouze orientační charakter. Aktuální informace týkající se problematiky 

záplavových území lze najít na adrese www.povis.cz. 

 Charakteristiky toků a povodí ČR [27] 

Zde jsou nabízená data pro 100 nejdelších vodních toků ČR a dalších 35 vodních 

toků s atlasy záplavových území 1:10 000. Data jsou dostupná ve formátech TIFF 

nebo PDF. 

3.5.3 Povodňový informační systém POVIS 

POVIS obsahuje modul „Editor dat dPP“ [77], kde jsou dostupné veřejné informace 

digitálních povodňových plánů. Ostatní data jsou chráněná přístupovými právy. Nepodařilo 

se však zjistit, jaké jsou podmínky pro získání těchto přístupových práv. Tyto data lze 

po přihlášení exportovat ve formátech DBF, SHP a SHX. Výpis mapových témat lze nalézt 

i s odkazy na stránce [20]. „Autorská práva datových modelů, dat, textů 

http://www.povis.cz/
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a fotodokumentace jsou zachována. Zpracovatelé povodňových plánů mohou tato data 

používat bezplatně pouze v rámci systému POVIS a digitálních povodňových plánů 

z tohoto systému odvozených s výjimkou databází a mapových děl vyžadujících licenci.“ [6] 

3.5.4 Informační systém VODA České republiky 

Tento vodohospodářský informační portál [1] nabízí aktuální informace dostupné 

přímo na webu formou interaktivní mapy pro stavy a průtoky na vodních tocích, hladiny 

v nádržích, srážky, jakost vody a technickou evidenci. Dále eviduje data z informačních 

systémů veřejné správy pro následující témata, z nichž lze některé data stáhnout ve formátu 

SHP nebo XML. 

Tématické rozdělení dat: 

 Objekty na vodních tocích 

 Vodní nádrže (aktuálnost dat je k 31. 12. 2013) 

 Vodní útvary 

 Množství a jakost vody (aktuálnost dat je k 31. 12. 

2013) 

 Odběry a vypouštění 

 Stav vodních útvarů 

 Hydrogeologické útvary 

 Mezinárodní a dílčí povodí 

 CHOPAV – chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod 

 Vodní toky (1:10 000 a aktuálnost většiny dat 

je k 28. 02. 2012) 
 

 Zdroje pitné vody 

 Citlivé oblasti 

 Zranitelné oblasti 

 Koupací oblasti 

 Rybné vody 

 Meliorace 

 Záplavová území 

 Ochranná pásma 

 Vodoprávní 

evidence 

 Ekologický 

potenciál 

 

Tento informační systém také nabízí interaktivní mapovou aplikaci [31] povrchových 

a podzemních vod. Tyto mapy lze uložit ve formátu PNG nebo pomocí tisku exportovat 

do souboru PDF. Interaktivní mapy jsou k datu 8. 3. 2015 v testovacím režimu. 

Data z  informačního systému VODA jsou také ke stažení v informačním systému HEIS, 

a to v sekci „ISVS – VODA“. 

3.5.5 Geofond 

Geofond již spadá pod ČGS. Vodohospodářská data jsou tedy popsána v bodě 

3.3. Data z české geologické služby (ČGS). Provozuje však mapový server, o kterém se 

zmiňuji v bodě 3.7. Data z geofondu. 

3.6 DATABÁZE LESŮ 

Data týkající se lesů poskytují portály Lesy ČR (www.lesycr.cz), 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (www.uhul.cz) 

a Agentura ochrany přírody a krajiny české republiky (www.ochranaprirody.cz). 

3.6.1 Lesy ČR 

Lesy ČR vyhotovují lesní hospodářské plány (dále jen „LHP“) a zajišťují i výdej těchto 

dat. Přestože na data LHP lesů ČR není právní nárok (až na výjimky), je nutné odsouhlasení 

http://www.lesycr.cz/
http://www.uhul.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
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poskytnutí konkrétních dat. Pravidla pro výdej dat LHP jsou přehledně popsány na stránce 

[56]. Poskytované data lze rozdělit do 3 skupin: 

1. Veřejně dostupné informace LHP 

K přístupu je nutné se registrovat do Centra mapových služeb LČR [25]. Poskytování 

údajů touto cestou je možno bezplatně využívat bez omezení. K datům pak 

přistupujeme pomocí mapového klienta nebo WMS služeb (URL adresy 

jsou zpřístupněny po registraci v záložce „Mé služby“). 

 

2. Informace získané nahlížením do LHP na organizačních jednotkách Lesů ČR 

„Na organizačních jednotkách Lesů ČR může zájemce získat informace pouze 

nahlížením do tištěných výstupů LHP (textová část, hospodářská kniha a lesnické 

mapy).“ [56] Zpoplatněné je pouze pořizování kopií dle ceníku, dostupném na [56]. 

 

3. Výdej dat LHP ředitelstvím Lesů ČR v elektronické podobě 

Data v elektronické podobě jsou vydávána pouze na základě žádosti poslané 

na ředitelství Lesů ČR. Existují 2 typy žádostí o výdej dat (výdej kartografických dat 

LHP za účelem vytvoření soutisku s okolními majetky a výdej kompletních dat LHP 

z důvodů změny vlastníka) popsaných na [56]. Výdej dat pro ostatní účely probíhá 

na základě vyplněné žádosti. Tato žádost je dostupná ke stažení společně 

s ceníkem a smlouvou o poskytování dat na stránce [93]. Lesnické mapy 

jsou poskytovány ve formátu TIFF, ESRI Shapefile a alfanumerická data ve formátu 

XML, XLS a PDF. Ceny za poskytnutí dat jsou uvedeny na stránce [8]. 

3.6.2 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem  

„Informační a datové centrum (IDC) ÚHÚL Brandýs nad Labem přejímá, upravuje, 

archivuje a vydává data v souladu s předmětem činnosti stanoveným zřizovatelem (ve znění 

k 11. 7. 2001, čj. 27819/2001-3030).“ [54] Mezi archivovaná data patří lesní 

hospodářské plány (LHP), lesní hospodářské osnovy (LHO), oblastní plány rozvoje lesů 

(OPRL), data získaná z resortu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK), 

data pořízená při jednorázových akcích, zadaných a financovaných MZe ČR, data získaná 

výměnou či jiným způsobem. Jednotlivé skupiny dat a vyřízení žádosti o data jsou popsány 

na stránce [54]. Informace o ceně jsou dostupné na stránce [7]. Na stránce [55] je zveřejněno, 

které skupiny dat jsou poskytovány za úplatu nebo bezúplatně. 

„Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) není dle 

§ 27 odstavce 3 stavebního zákona „poskytovatelem údajů“, neboť není „orgánem veřejné 

správy, popřípadě jím zřízenou právnickou osobou ani vlastníkem dopravní či technické 

infrastruktury“. Z tohoto důvodu ÚHÚL nemůže poskytovat údaje podle ustanovení 

zmíněného zákona.“ [82] 

Poskytované data ÚHÚL: 

 Mapy – souhrn a vybrané výsledky šetření – poskytovány ve formátu PDF, 

přístupné na stránce [44]. 

 Mapy – terénní šetření – poskytovány ve formátu PDF, na stránce [45]. 

 Webové služby – realizovány pomocí služby WMS, data jsou poskytována 

v oblastech: OPRL, HONITBY, BIOMASA a LANDSAT. Url adresy jsou vypsány 

na stránce [99]. 
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 Katalog mapových informací – poskytuje veřejné a neveřejné údaje. [36] 

Do veřejných se řadí: 

o Druhová skladba 

o Smíšenost lesů 

o Vlastnické poměry 

o Etážovitost 

o Zakmenění 

o Cílový hospodářský soubor 

o Oblastní plány rozvoje lesů 

o Mapy zdravotního stavu lesů ČR 

o Honitby ČR 

o Národní inventarizace lesů (formát jpg) 

o Správní hranice ORP (formát gif) 

o Lesní hospodářské osnovy 

(pro desktopové a mobilní zařízení) 

o Přehledové mapy – jsou poskytovány 

ve formátu jpg a jsou přístupné 

na stránce [70]. 

Do neveřejných se řadí 

o Portál kategorizace lesů 

o Portál reprodukčního materiálu 

 

o Portál myslivosti 

o Portál státní správy lesů 

 Katalog datových informací – poskytuje následující seznamy aplikací a zdrojů, 

které jsou blíže popsané na stránce [35]. 

o Adresář pracovníků SSL a M krajských úřadů a ORP 

o Seznamy LHP/LHO převzatých 

o Seznamy LHP/LHO platných 

o Informace o stavu lesa pomocí webové aplikace SIL [78] (formáty XLSX, 

CSV, XLM, PDF, PNG) 

o Souhrnné lesní hospodářské plány ke stažení [79] (formát XLSX) 

o Textové části LHP a LHO v ÚHÚL (pro roky 1943 – 1999) 

o Seznam katastrálních území (formát XLS) [75] 

o Letecké snímky (pro roky 1969 – 1995) 

o Přehledové mapy ČR (viz. Katalog mapových informací) 

o Biomasa – tabulky (pro roky 2007 a 2008 

o Národní inventarizace lesů 

3.6.3 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) 

Data poskytované AOPK ČR jsou veřejně přístupná a zdarma, pokud nevyžadují 

použití technického nosiče nebo pořízení kopie. Ceník pro tyto technické nosiče nebo kopie 

nalezneme na stránce [53]. O data lze zažádat ústně, písemně, elektronicky, telefonicky nebo 

faxem na ředitelství AOPK ČR. Data jsou dostupné na stránkách, které AOPK ČR provozuje 

(drusop.nature.cz, anebo portal.nature.cz). 

Webová aplikace ÚSOP 

Aplikace ústřední seznam ochrany přírody, dostupný na [89], nabízí data ve formě 

mapových projektů, které lze zobrazit přímo v prohlížeči. Tyto data lze tisknout (exportovat) 

ve formátech XML, text, HTML, Excel. Aplikace obsahuje tyto tematicky rozdělené 

objekty: 
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 objekty ústředního seznamu (Zvláště chráněná území, Ptačí oblasti, Evropsky 

významné lokality, Smluvně chráněná území, Památné stromy) 

 souhrnný přehled 

Portál informačního systému ochrany přírody (ISOP) 

Portál ISOP je dostupný na adrese portal.nature.cz a nabízí data pomocí dálkového 

přístupu (IMS, WMS, WFS, AGS, mapový prohlížeč MapoMat) anebo na základě podání 

žádosti o data konkrétnímu pověřenému pracovníkovy spravující jednotlivé datové sady. 

Kontakty na tyto pracovníky, výpis datových sad a jejich popis nalezneme na stránce [15]. 

Datovým standardem pro vektorová data je ESRI shapefile, pro tabelární DBF formát. 

Veškeré datové zdroje (zpřístupňování a poskytování) jsou popsané na stránce [18]. 

Dálkový přístup portálu ISOP 

 IMS [28] – Služby jsou neveřejné, lze však o jejich zpřístupnění požádat. Tato služba 

se využívá především k tvorbě tematických úloh publikovaných veřejně na serveru 

http://mapy.nature.cz/. Výstup je generován jako geokódováný rastrový soubor 

ve formátu JPEG, PNG nebo GIF. 

 WMS – Navrací data v rastrovém formátu a lze k nim přistupovat mimo jiné 

přes ArcGIS. AOPK poskytuje WMS služby jako památné stromy nebo přirozené 

lesy. Tyto a další WMS služby, včetně URL adres, jsou vypsané na stránkách 

[28][102]. 

 WFS – Poskytuje přístup k vektorovým geografickým datům ve formátu GML. 

Jednotlivé služby jsou i s popisem a URL adresou dostupné na stránce [100]. 

 AGS – Mapová služba vytvořená pomocí ArcGIS serveru, kde je výstup generován 

jako geokódovaný rastrový soubor ve formátu JPEG, PNG nebo GIF. 

 Mapová aplikace MapoMat – Je dostupná na adrese http://mapy.nature.cz. Uživatel 

má možnost tvorby vlastních tematických úloh. V současné době MapoMat nabízí 

11 tematických vrstev. Jsou zde využívané datové zdroje publikované AOPK ČR 

a dalších institucí. Dále nabízí export do formátu ESRI Shape file, načtení vrstev 

ESRI Shapefilea editaci atributové tabulky. Více o aplikaci se dá dočíst 

na stránce [41]. 

Datové sady portálu ISOP 

 mapování biotopů ČR (formát SHP 10.2, DBF dBASE IV) 

 nálezová data (formát SHP 10.2) 

 maloplošná zvláště chráněná území včetně ochranných pásem (formát SHP 10.2) 

 památné stromy (formát SHP 10.2) 

 Natura 2000 – evropsky významné lokality (formát SHP 10.2) 

 Natura 2000 – ptačí oblasti (formát SHP 10.2) 

 lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem 

(formát SHP 10.2) 

 biogeografické členění (formát SHP 10.2) 

 geoparky UNESCO (formát SHP 10.2) 

 biosférické rezervace UNESCO (formát SHP 10.2) 

http://mapy.nature.cz/
http://mapy.nature.cz/
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 mokřady mezinárodního významu dle Ramsarské úmluvy2 (formátSHP 10.2) 

 migračně významná území (formát SHP 10.2) 

 dálkové migrační koridory (formát SHP 10.2) 

 bariérová místa dálkových migračních koridorů (formát SHP 10.2) 

 lesní hospodářské plány LHC AOPK ČR 

3.7 DATA Z GEOFONDU 

Geofond již patří pod českou geologickou službu, popsanou v bodě 3.3 Data z české 

geologické služby (ČGS). Stále však provozuje mapový server, dostupný na adrese [43]. 

Tento mapový server nabízí tématické vyhledávání dat, zobrazení tematických úloh a tisk 

vykreslených map do souboru PDF anebo PNG. 

Data se dají vyhledávat podle těchto témat: 

 hranice územních jednotek 

 listoklady 

 vrtná prozkoumanost – vrty 

 dobývací prostory 

 chráněná ložisková území 

(CHLÚ) 

 chráněná území pro zvláštní 

zásahy do zemské kůry 

 

 ložiska a prognózní zdroje 

 sesuvy 

 deponie (haldy) 

 hlavní důlní díla 

 poddolovaná území 

 oznámená důlní díla 

 báňské mapy 

Tématické úlohy: 

 báňské mapy 

 geofyzikální prozkoumanost 

 oznámená důlní díla 

 sesuvy 

 surovinový informační systém 

(SurIS) 

 

 topografické podklady 

 údaje o území 

 vlivy důlní činnosti (poddolovaná 

území, hlavní důlní díla, deponie 

(haldy)) 

 vrtná prozkoumanost 

3.8 DATA Z HORNICKÝCH A PRŮZKUMNÝCH ORGANIZACÍ 

Tyto data jsou obsažené například v Geofondu, popsaném v bodě 3.7 Data z geofondu. 

Dále pak lze získat tyto data z různých hornických nebo průzkumných organizací. V čase 

práce na bakalářské práci se nepodařilo tyto data z těchto organizací získat. O jaké data se 

může jednat, uvádí ve své habilitační práci [49] doc. Neustupa.  

                                                 
2  Ramsarská úmluva. Agentura ochrany přírody a krajiny české republiky [online]. 

2015 [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: http://www.ochranaprirody.cz/mezinarodni-zavazky/mezinarodni-

umluvy/ramsarska-umluva 
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3.9 INFORMACE O SOCIOEKONOMICKÝCH ZDROJÍCH 

Informace o socioekonomických zdrojích se dají nalézt v českém sociálně-vědním 

datovém archivu (ČSDA) Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, 

v.v.i. a na českém statistickém úřadě (ČSÚ). Dále jsou tyto informace obsažené 

i na Národním geoportálu INSPIRE, o kterém je psáno v bodě 3.11. Ekologická data 

v rámci ekologických dat. 

3.9.1 Český sociálně-vědní datový archiv 

ČSDA poskytuje datové soubory elektronickou formou bezplatně, pokud není 

uvedeno jinak. Archiv je dostupný na adrese http://archiv.soc.cas.cz a nabízí níže uvedené 

typy dat. 

 Datový katalog ČSDA 

 Mikrodata ČSÚ 

 Medard – kvalitativní data 

 

 Data z mezinárodních šetření 

 Jiné zdroje dat 

Datový katalog ČSDA 

Přístup ke katalogu je pomocí webového systému NESSTAR, který umožňuje 

prohledávat a prohlížet data a jejich dokumentaci, on-line analýzy a stažení datových 

souborů. Odkaz na tuto aplikaci nalezneme na hlavní stránce ČSDA. Pro zpřístupnění 

datových souborů a provádění statistických operací přímo v systému je potřeba 

se zaregistrovat na webové adrese ČSDA. K prohlížení dokumentace datových souborů 

a tabulek není registrace potřeba. K zpřístupnění datových souborů je ještě zapotřebí 

se přihlásit na stránce s formulářem [85], který se vyplněný a podepsaný posílá na adresu 

ČSDA. Práva ke stažení pak budou udělena v nejbližším možném termínu. V případě hledání 

dat, která nejsou dostupné na stránkách katalogu, je možno kontaktovat archiv na adrese 

archiv@soc.cas.cz. 

NESSTAR nabízí data jak z MEDARDU (Obr. 3), tak z ČSDA (Obr. 4). 

 

 
Obr. 3 Data z MEDARDU poskytované webovou aplikací NESSTAR.   Zdroj:[34] 

http://archiv.soc.cas.cz/
mailto:archiv@soc.cas.cz
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Obr. 4 Data z ČSDA poskytované webovou aplikací NESSTAR.        Zdroj: [34] 

Data ke stažení a dokumentace jsou v Nesstaru nabízená v následujících 
formátech: 

 SPSS portable files 

 Nesstar Publisher ('.NSDstat' files) 

 NSDstat (old format) 

 Stata v8 

 Stata v7 

 

 Dbase (.dbf) 

 Textový soubor  

 SAS 

 pdf, xml 

 Data interchange format (DIF) 

Mikrodata ČSÚ pro účely vědeckého výzkumu 

„Český statistický úřad (ČSÚ) poskytuje vybrané databáze demografických 

a výzkumných dat pro vědecké a výzkumné účely za poplatek. Veškerá primární data 

poskytuje ČSÚ uživatelům na základě zvláštní smlouvy ve formě datových souborů 

neumožňujících přímou identifikaci osob. Formulář žádosti o poskytnutí přístupu, aktuální 

ceník poskytovaných služeb a také zásady a podmínky poskytování mikrodat pro účely 
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vědeckého výzkumu jsou k dispozici na webu ČSÚ [17].“ [71] V rámci ČSDA 

jsou z ČSÚ dostupná tyto zpoplatněná data: 

 Demografická data 

 Data z výběrových šetření 

Mikrocensus 1996 nebo 

Mikrocensus 2002 

 

 Životní podmínky (EU-SILC) 

 Výběrová šetření pracovních sil 

(VŠPS) 

 Rodinné účty 

MEDARD – kvalitativní data 

Archiv Medard je dostupný na webu http://medard.soc.cas.cz. Katalog archivu 

MEDARD, s datovými soubory z kvalitativních výzkumů, je dostupný na webovém systému 

NESSTAR, který byl již zmiňován. Obsahuje jak data veřejná, tak data neveřejná. Tyto data 

jsou uložena ve formátech RTF, JPEG, GIF. 

Jiné zdroje 

Zde je zařazen Eurostat neboli evropský statistický systém. Nabízí geografické 

informace a mapy dostupné online z webové aplikace [83] pro celou Evropu. V této aplikaci 

se dají zobrazit různé vrstvy rozdělené do následujících témat. Mapy pak lze exportovat 

do souboru PDF nebo rovnou vytisknou. 

Tématické vrstvy Eurostatu: 

 Background maps 

 Population and social conditions 

 Economy and finance 

 Science and technology 

 Industry, trade and services 

 

 Transport 

 Agriculture 

 Environment and energy 

 General and regional statistics 

 Typologies, regions and cities 

3.9.2 Český statistický úřad 

Kromě mikrodat pro účely vědeckého výzkumu ČSÚ, nabízí také otevřená data 

pro volební výsledky (ve formátech PDF, XSD, SLM), výsledky sčítaní lidu, domů a bytů 

2011 (SLDB 2011 jsou nabízená ve formátech DBF, CSV, TSV a XLS). Tyto data 

jsou dostupné na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/otevrena_data. Dále ČSÚ nabízí 

veřejnou databázi [90], ve které lze dohledat a zobrazit data podle témat uvedených na Obr. 

5. 

 
Obr. 5 Seznam témat veřejné databáze ČSÚ.       Zdroj: [90] 

http://medard.soc.cas.cz/
https://www.czso.cz/csu/czso/otevrena_data
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Tyto témata se pak dále dělí na další podtémata, z nichž jsou důležitá tyto: 

 Životní prostředí, zemědělství 

o Životní prostředí (16 tabulek, 12 grafů, 4 mapy) 

o Zemědělství (19 tabulek, 10 grafů, 4 mapy) 

o Lesnictví (7 tabulek, 1 tabulka) 

 Práce, sociální statistiky 

o Životní úroveň (18 tabulek) 

o Práce a mzdy (43 tabulek, 26 grafů, 20 map) 

o Sociální zabezpečení (26 tabulek, 22 grafů, 14 map) 

o Školství, kultura, zdravotnictví (32 tabulek, 21 grafů, 8 map) 

o Soudnictví, kriminalita, nehody (8 tabulek, 3 grafy) 

 Obyvatelstvo, volby 

o Demografie (61 tabulek, 39 grafů, 34 map) 

o Sčítání lidu, domů a bytů (530 tabulek, 138 grafů, 265 map) 

o Volební statistika (290 tabulek, 176 grafů, 80 map) 

o Cizinci (13 tabulek, 2 grafy) 

 Makroekonomika 

o Národní účty (18 tabulek, 18 grafů, 11 map) 

o Finanční hospodaření (3 tabulky, 1 graf, 1 mapa) 

o Investice 

Tabulky jdou exportovat do XLS, nebo XLM souboru. Grafy a mapy je možno 

pouze vytisknout. Ceník veškerých informačních služeb a produktů ČSÚ lze nalézt 

na stránce [10]. 

3.10 INFORMACE O PŘÍRODNÍCH ZDROJÍCH 

Informace o přírodních zdrojích lze nalézt především na portálu ISOP. 

Dále pak například na Národním geoportálu INSPIRE (zmíněný v bodě 3.11 Ekologická 

data) nebo ČGS, která je popsána v bodě 3.3. Data z portálu ISOP byly již popsaná v bodě 

3.6.3, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky), který byl zaměřen především 

na data týkající se lesů, na přístup k těmto datům a na jejich formáty. Z pohledu přírodních 

zdrojů jsou významné na tomto portálu datové sady jako památné stromy, ptačí oblasti, 

lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem 

a nálezová data. Dále pak databáze rostlin a monitoring druhů (přístupný po přihlášení). 

3.11 EKOLOGICKÁ DATA 

Ekologická data lze nalézt na Národním geoportálu INSPIRE, který spadá pod Českou 

informační agenturu životního prostředí (CENIA), a je dostupný na adrese 

http://geoportal.gov.cz. Tyto data jsou dostupná on-line v mapovém okně [66], nebo pomocí 

prohlížecích služeb, či prostřednictvím e-shopu. Na hlavní stránce geoportálu jsou 

k dispozici také tématicky rozdělené mapy, které se po rozkliknuti objeví ve zmíněném 

mapovém okně. 

Mapové okno 

V mapovém okně lze nalézt veřejné mapové kompozice, které jsou strukturovány 

podle základního členění nebo podle témat INSPIRE. Tyto mapové kompozice pak obsahují 

http://geoportal.gov.cz/
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jednotlivé mapové vrstvy, ze kterých si lze vytvořit i svou vlastní mapovou kompozici. 

Předpřipravené mapové kompozice z dat poskytovatelů obsahují 34 témat INSPIRE, 

základní jen 7 témat. Obsah těchto mapových kompozic je stejný, rozdíl je pouze v roztřídění 

do jednotlivých tematických složek. 

Základní mapové kompozice: 

 Životní prostředí 

 Voda 

 Přírodní prvky a jevy 

 Socioekonomické prvky a jevy 

 

 Doprava 

 Správní členění 

 Podkladová data 

Tématické mapy (dle směrnice INSPIRE): [91] 

 Půda 

 Zeměpisné názvy 

 Správní jednotky 

 Adresy 

 Dopravní sítě 

 Vodopis 

 Chráněná území 

 Krajinný pokryv 

 Ortofotosnímky 

 Geologie 

 Statistické jednotky 

 Zeměpisné soustavy 

souřadnicových sítí 

 Využití území 

 Lidské zdraví a bezpečnost 

 Veřejné služby a služby veřejné 

správy 

 Zařízení pro sledování životního 

prostředí 

 Výrobní a průmyslová zařízení 

 Rozložení obyvatelstva – 

demografie 

 Stav ovzduší 

 Bioregiony 

 Stanoviště a biotopy 

 Energetické zdroje 

Uživatelské mapy: 

 CORINE Land Cover 

 Geologická mapa ČR 

 Registr zařízení IPPC 

 

 Letecká dopravní síť 

 Strategické hlukové mapy 

 Integrovaný registr znečišťování 

Stávající i vytvořené mapové kompozice lze tisknout do obrázku ve formátu 

Geo TIFF, PNG, JPEG, GIF, anebo podle šablony do souboru PDF nebo HTML. Mapové 

kompozice si lze také stáhnout ve formátu XML. 

Prohlížecí služby 

Tyto služby (WMS, WMTS a ArcGIS Server) jsou již popsané v bodě 3.4 Digitální 

model území, kde jsou pouze upravené URL adresy pro DMÚ25. 

E-shop 

„ESHOP nabízí pro registrované uživatele možnost pořízení datových sad formou 

produktů, pro registrované poskytovatele navíc nabízí možnost tvorby vlastní datové sady 

jako produktu vč. všech potřebných parametrů (licence, cena,…).“ [48] Neregistrovaný 

uživatel má pouze možnost zobrazovat seznam aktuálních produktů a jejich detailů. E-shop 

samotný je dostupný na adrese https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery. 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery
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Další geoportály 

Geoportál INSPIRE poskytuje také odkazy na další geoportály státní správy, z nichž 

některé byly popsané v této práci. Nabízí i odkazy na krajské mapové portály, kde lze získat 

bližší informace o daných krajích. Například mapový portál pro Moravskoslezský kraj 

nabízí mapy rozdělené do těchto témat: 

 Základní mapy 

 Životní prostředí 

 Územní plánovaní, kultura a památková 

péče 
 

 Doprava 

 Regionální rozvoj a cestovní 

ruch 

3.12 OSTATNÍ 

V této části se práce zaměřuje více na evropský projekt INSPIRE. 

3.12.1 Projekt INSPIRE 

INSPIRE je „iniciativou Evropské komise, která si klade za cíl vytvořit evropský 

legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací.“ 

[30] 

„Základní principy INSPIRE jsou: 

 data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje 

nejefektivněji 

 možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha 

uživateli a aplikacemi 

 prostorová data vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími 

úrovněmi 

 prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé 

využití 

 snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich 

využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato 

data využít.“ [50] 

Projekt INSPIRE je dostupný na www adrese http://inspire-geoportal.ec.europa.eu, 

kde musí členské státy EU zajistit přístup ke svým infrastrukturám pomocí geoportálu 

a přístupových míst, které se rozhodnout provozovat. V ČR, na Slovensku a v Polsku jsou to 

tyto geoportály: 

 Národní geoportál INSPIRE, http://geoportal.gov.cz 

 Národný geoportál, http://geoportal.gov.sk 

 Polský Geoportál 2, http://geoportal.gov.pl 

Bakalářská práce je zaměřená převážně na tuzemské zdroje, proto je popsán 

pouze Národní geoportál INSPIRE v ČR, a to v bodě 3.11 v rámci ekologických dat. 

 

  

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
http://geoportal.gov.cz/
http://geoportal.gov.sk/
http://geoportal.gov.pl/
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4 SLUČITELNOST PROSTOROVÝCH DAT S GIS 
SYSTÉMY 

Tato část práce je zaměřena na slučitelnost analyzovaných dat s GIS systémy. 

Existuje mnoho takových systémů, např. TOPOL, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, 

ArcGIS a další. Práce se však zaměřuje na systém ArcGIS od firmy Esri. Data dostupná 

z analyzovaných zdrojů lze použít, pouze pokud jsou uložena ve formátech, které ArcGIS 

podporuje. Další důležitou podmínkou je, aby data byla dostupná ve stejném souřadnicovém 

systému. Pokud tomu tak není, ArcGIS data automaticky převádí na stejný souřadnicový 

systém. Případně je možné je převést ručně. V tabulce níže uvádím datové formáty, 

které ArcGIS podporuje. 

 
Tab. 9 ArcGIS - datové formáty.         Zdroj: [2] 

Podporované datové formáty programem ArcGIS  

ArcGIS for Server geocode services SDC 

ArcGIS for Server globe services SDE layers 

ArcGIS for Server image services Shapefiles (.shp) 

ArcGIS for Server map services Text files (.txt) 

Coverages Excel files (.xls) 

ArcIMS feature services TIN 

ArcIMS map services VPF 

DGN ADS 

DWG AGF 

DXF DFAD 

Geodatabases (personal geodatabase, file geodatabase, and 

ArcSDE geodatabase) 
DIME 

OGC WCS services DLG 

OGC WMS services ETAK 

OLE DB tables GIRAS 

PC ARC/INFO coverages IGDS 

Rasters (includes) IGES 

ADRG Image (.img) MIF 

ArcSDE raster MOSS 

DTED Level 0, 1, and 2 (.dt*) 
SDTS (point, raster, and vector) 

Esri Grid 

Hierarchical Data Format (HDF) 
SLF TIGER (through v2002) 

LizardTech MrSID and MrSID Gen 3 (.sid) 

National Imagery Transmission Format (NITF) (.ntf) 
Sun Raster 

Tagged image file format (TIFF) (.tif) 

Kompletní výpis podporovaných rastrových formátů je dostupný na www stránce [4]. 

ArcGIS obsahuje také rozšíření „Data Interoperability extension“, které přidává podporu 

dalších více než 70 datových formátu. [3] 
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Na datové zdroje (např. naskenované mapy), které neobsahují prostorové informace, 

se aplikuje tzv. georeference. [5] V následujícím textu bude pro vykreslení map použit 

program ArcGIS. 

Data z ČÚZK jsou plně slučitelná a použitelná v programu ArcGIS. Obsahují datové 

sady podporovaných formátů (SHP, DGN, GML, DXF, TXT, CIT), a stejně tak lze využít 

veškeré síťové služby (WMS, WMTS. WFS, Esri ArcGIS server). Pro vykreslení Obr. 6 

jsou použita data z ČÚZK, konkrétně služby WMS a ArcGIS server. 

 
Obr. 6 Rozdělení krajů ČR                 Zdroj: Autor 

 

Většina dat z ČGS jsou slučitelná s programem ArcGIS. Digitální data jsou dostupná 

v podporovaných formátech ArcSDE, CSV, DBF, DGN, DWG, DXF, HTML, JPEG, PDF, 

SHP, TIFF, TXT, XLS, XLM. Výjimku tvoří formát SEG-Y, který ArcGIS nepodporuje. 

Ze síťových služeb lze získat data pomocí WMS služby, která byla použita pro vyobrazení 

Obr. 7. 

 
Obr. 7 Inventarizace úložných míst                     Zdroj: Autor 
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Data z DMÚ25 jsou dostupná pomocí síťových služeb (WMS, WMTS a ArcGIS 

Server SOAP) z Národního geoportálu INSPIRE. Tyto „data se standardně dodávají 

ve formátech ArcInfo coverages, ArcInfo Library (mapové knihovny pro bezešvé zobrazení 

dat), ESRI shapefile s atributy uloženými v externíc.dbf souborech nebo ArcInfo Ungenerate 

File. Za nestandardní dodávku je považován formát ESRI shapefile s atributy přenesenými 

z externích do interních tabulek. Data jsou poskytována v souřadnicových systémech S-42, 

S-JTSK a WGS 84.“ [40] Jsou proto plně slučitelná s programem ArcGIS.  

Na Obr. 8 a Obr. 9 byly při vykreslování využity služby WMS a WMTS z Národního 

geoportálu INSPIRE. 

 

Obr. 8 Mapový výřez DMÚ 25 Zdroj: Autor 

52 

 

Obr. 9 Vykreslená mapa DMÚ 25 Zdroj: Autor 
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Klimatická a vodohospodářská data jsou dostupná z ČHMÚ pouze na webu pomocí 

mapového okna. Z VÚV TGM jsou dostupná v informačních systémech HEIS a DIBAVOD. 

HEIS podporuje síťovou službu WMS (souřadnicové systémy S-JTSK (Křovák) a WGS84) 

a nabízí ke stažení data ve formátech SHP, TXT, XML, XSD a TIFF. DIBAVOD nabízí data 

ke stažení ve formátech SHP, TIFF anebo PDF. Povodňový informační systém POVIS 

umožňuje stáhnout data ve formátech DBF, SHP nebo SHX. Vodohospodářský informační 

systém VODA umožňuje stažení dat ve formátech SHP a XML a export map z mapové 

aplikace ve formátu PNG nebo PDF. Dostupná klimatická a vodohospodářská data jsou tedy 

použitelná v ArcGISu.  

Následující mapový list, viz Obr. 10, je dostupný na stránce http://www.pod.cz/plan-

oblasti-povodi-Odry/kestazeni.html, zatímco Obr. 11 byl vykreslen pomocí stažených dat 

z HEIS. 

 
Obr. 10 Mapový list povodí Odry z „Plánování v oblasti vod“.  Zdroj: [1] 

 

 
Obr. 11 Záplavová území úseky vodních toků Zdroj: Autor 

 

http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/kestazeni.html
http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/kestazeni.html
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Zdrojem dat Obr. 12 je síťová služba WMS z HEIS. U Obr. 13 jsou zase využita volně 

dostupná data z DIBAVOD. 

 
Obr. 12 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Zdroj:Autor 

 

 
Obr. 13 Oblasti lososových a kaprových vod  Zdroj: Autor 

 

Data z databáze lesů jsou slučitelná s programem ArcGIS a jsou dostupná 

ke stažení, nebo pomocí síťových služeb, z těchto portálů: 

 Lesy ČR (PDF, SHP, TIFF, tištěné výstupy, XLS, XLM, síťová služba WMS) 

 ÚHÚL (CSV, PDF, PNG, XLM, XLS, síťová služba WMS) 

 AOPK ČR (DBF, HTML, SHP, TXT, XLM, síťové služby ArcGIS Server, IMS, 

WFS, WMS) 
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Zdrojem dat následujících obrázků je síťová služba WMS, u Obr. 14 ze stránek ÚHÚL 

a u Obr. 15 je zdrojem portál ISOP, který spravuje AOPK ČR. 

 
Obr. 14 Honitby Zdroj: Autor 

 

 
Obr. 15 NATURA 2000 - ptačí oblasti, evropsky významné lokality Zdroj: Autor 

 

Data z Geofondu se dají získat tiskem vykreslených map ve formátu PNG a PDF. 

Pro použití v ArcGISu by bylo nutno použít georeferenci. 

Informace o socioekonomických zdrojích lze získat z českého sociálně-vědního 

datového archivu ve formátech SPSS portable files, Nesstar Publisher ('.NSDstat' files), 

NSDstat (old format), Stata v8, Stata v7, Data interchange format (DIF), DBF, TXT, SAS, 

PDF, XML. Z Českého statistického úřadu jsou data dostupná ve formátech RTF, JPEG, 
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GIF, PDF, XSD, DBF, CSV, TSV a XLS, XLM. Některé z uvedených formátu ArcGIS 

nepodporuje (RTF, SAS, NSDstat, DIF a Stata), a proto jsou tyto zdroje dat jen částečně 

slučitelná s tímto programem. 

Informace o přírodních zdrojích lze získat ve formátech DBF, HTML, SHP, TXT, 

XLM a pomocí síťových služeb ArcGIS Server, IMS, WFS, WMS. Data jsou tedy plně 

slučitelná s programem ArcGIS. 

Ekologická data se nachází na Národním geoportálu INSPIRE prostřednictvím 

síťových služeb (WMS, WMTS, ArcGIS Server) a mapové aplikace, ze které lze mapové 

kompozice tisknout ve formátech Geo TIFF, PNG, JPEG, GIF. Tyto formáty jsou plně 

slučitelné s programem ArcGIS. Na Obr. 16 byla využita služba WMS. 

 
Obr. 16 Hustota zalidnění vykreslená  Zdroj: Autor 
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5 DOSTUPNOST A ZPŮSOB POUŽITÍ 

Práce je zaměřena svou povahou především na internetové zdroje. Některé tyto zdroje 

dat jsou zpoplatněné, případně dostupné na základě registrace nebo žádosti/formuláře. 

V rámci bakalářské práce jsou data, které lze získat až po registraci, jsou nazývána jako 

neveřejná data. Data volně dostupná, a ke kterým je přístup bez nutnosti registrace, jsou 

veřejná data. Rozdělení veřejných a neveřejných zdrojů dat lze nalézt v Příloha 1. Přehled 

zpoplatněných zdrojů dat i s odkazy na ceníky lze najít v Příloha 2. Z analyzovaných zdrojů 

dat bylo zjištěno, že data lze získat: 

 Stažením datové sady, nebo jednotlivých datových souborů. 

 Na nosičích CD/DVD a prostřednictvím tištěných mapových listů. 

 Pomocí některé z webových služeb. 

 Pomocí webové aplikace (geoportálu). 

Stažené datové soubory jsou nejčastěji uloženy ve formátech SHP, nebo DBF. 

Další z nejčastěji se vyskytujících formátů dat, jsou popsané v bodě 4, se zaměřením 

na program ArcGIS. 

Mezi nejčastěji používané webové služby3 patří WMS, WMTS, WFS a ArcGIS server. 

Přehled používaných webových služeb, datových formátů analyzovaných dat 

a jejich souřadnicových systémů je uveden v Příloha 3.  

Webovou aplikací se rozumí aplikace, která je poskytována z webového serveru. 

Příkladem webové aplikace je např. geoportál, který může poskytovat velké množství dat 

a jejich metadata, nástroje pro práci s daty a jejich vyhodnocování, nebo prohlížecí, 

stahovací, transformační a vyhledávací služby. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
3  Tyto webové služby jsou dobře popsané v bakalářské práci Chrudoše Vorlíčka, Geoportály 

a mapové servery v České republice, PRAHA 2012. Dostupné on-line 

z: http://geo.fsv.cvut.cz/proj/bp/2012/chrudos-vorlicek-bp-2012.pdf 
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6 ZÁVĚR 

Tato práce se zabývala analýzou zdrojů dat potřebných pro projektování 

a modelování krajiny postižené hornickou činností. Na začátku práce byly vysvětleny 

základní pojmy využívané v GIS, které jsou zmíněny i dále. Prostorová a mapová data 

byla popsána velmi stručně, protože na toto téma existuje spousta vysokoškolských prací, 

kde jsou popsána podrobněji.  

V další části byla popsána samotná analýza zdrojů dat pro územní plánování, 

zaměřená na geografickou, geologickou, vodohospodářskou a ekologickou oblast. 

U každého zdroje dat byla snaha podat informaci o dostupnosti, formátech, souřadnicových 

systémech, cenách a dalších vlastnostech poskytovaných dat. Bohužel, ne všechny webové 

stránky poskytovaly veškeré informace.  

Další část se pak zabývala slučitelnosti dat s GIS systémy. V současné době jich 

existuje velká řada, proto byla práce vztažena pouze k jednomu z nich, a to ArcGIS. 

Bylo zjištěno, že tento program umí pracovat s daty z většiny analyzovaných zdrojů, 

což bylo na konci kapitoly demonstrováno exportem mapových výstupů. 

Na závěr bylo zařazeno také porovnání zdrojů dat na základě jejich dostupnosti 

a způsobu použití. Pomocí příloh bylo poukázáno, které zdroje jsou veřejně dostupné, 

placené, a v jakých datových formátech jsou data nabízena. 

Je nutno zmínit, proč je práce tak obsáhlá. Spousta informací je na internetu, ale bylo 

potřeba je do práce zařadit, protože struktura dat na webu a jeho umístění se může časem 

změnit. Po rekonstrukci se mohou také některé odkazy stát nefunkční. Vzhledem k velikosti 

práce bylo také zjištěno, že různé zdroje dat (webové stránky) mnohdy používají rozličné 

názvosloví, a tím se zhoršuje orientace při vyhledávání potřebných informací a dat. 

Jako příklad mohou být uvedeny informační systémy ČGS a ČÚZK. U ČGS je prohlížecí 

služba WMS dostupná v sekci mapová služba, neboli mapy on-line. Kdežto u ČÚZK 

je stejná služba dostupná v sekci síťové služby – prohlížecí. 

Hlavním výstupem práce je především přehled o prostorových datech, použitelných 

pro modelování a vizualizaci krajiny, poskytovaných z různých internetových zdrojů. 

Mimo základní studii přináší práce kompletní přehled dostupných dat. Lze ji tedy využít 

v různých oborech (ekologie, rekultivace, a dalších). V rámci projektů přeshraniční 

spolupráce, ve kterých se k mapám není jednoduché dostat, je vhodné zmínit projekt 

evropské unie INSPIRE. Tento projekt by měl být časem ve všech státech EU a například 

jen v Moravskoslezském kraji, který je na pomezí ČR, PL a SK, bude velice přínosný. 
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Příloha 1  
 

Příloha 1 Přehled datových zdrojů z hlediska dostupnosti. 

Zdroje dat     Veřejné Registrace 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální (ČÚZK) 
ZABAGED, Katastr 

nemovitostí 

Digitální data Ne Ano 

Síťové služby Ano/Ne Ne/Ano 

Česká geologická služba (ČGS) 
  Digitální data Ne Ne 

  Síťové služby Ano Ne 

Digitální model území (DMÚ 

25) 
Národní geoportál 

INSPIRE 

Digitální data - - 

Síťové služby Ano Ne 

Klimatická a vodohospodářská 

data 

ČHMÚ Digitální data Ano/Ne Ne 

VÚV TGM (HEIS) 
Digitální data Ano Ne 

Síťové služby Ano Ne 

VÚV TGM (DIBAVOD) 
Digitální data Ano Ne 

Síťové služby Ano - 

VÚV TGM (VODA) 
Digitální data Ano Ne 

Síťové služby - Ne 

VÚV TGM (POVIS) 
Digitální data Ne Ano 

Síťové služby Ano Ne 

Databáze lesů 

Lesy ČR Digitální data Ne Ano 

ÚHÚL 
Digitální data Ano/Ne Ne 

Síťové služby Ano Ne 

AOPK ČR (ISOP) 
Digitální data Ano Ne 

Síťové služby Ano/Ne Ne 

AOPK ČR (ÚSOP) 
Digitální data Ano Ne 

Síťové služby Ano Ne 

Geofond z ČGS Síťové služby Ano Ne 

Data z hornických a 

průzkumných organizací 
    - - Ne Ne 

Socioekonomické zdroje 
ČSDA Digitální data Ne Ano 

ČSÚ Digitální data Ano/ne Ne 

Informace o přírodních zdrojích 
ISOP, Národní geoportál 

INSPIRE 

Digitální data Ano/Ne Ne/Ano 

Síťové služby Ano Ne 

Ekologická data 
Národní geoportál 

INSPIRE 

Digitální data Ne Ano 

Síťové služby Ano Ne 
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Příloha 2  

 
Příloha 2 Přehled placených zdrojů dat. 

Zdroje dat   Placené Ceník Poznámky 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální (ČÚZK) 
ZABAGED Ano Ceník   

Katastr nemovitostí Ano Ceník Ceník2 
 

Česká geologická služba (ČGS) 
  

Ano/Ne Ceník 

Pro studenty určitý objem dat zdarma. Síťové 

služby jsou taky zdarma 

Digitální model území (DMÚ 25) Národní geoportál INSPIRE Ne -   

Klimatická a vodohospodářská data 

ČHMÚ Ano Ceník .doc 

VÚV TGM (HEIS) Ne -   

VÚV TGM (DIBAVOD) Ne -   

VÚV TGM (VODA) Ne -   

VÚV TGM (POVIS) Ne -   

Databáze lesů 

Lesy ČR Ano/Ne Ceník1 Ceník2 
 

ÚHÚL Ano/Ne Ceník bezúplatně jen některým žadatelům 

AOPK ČR (ISOP) Ne - pokud nevyžadují technický nosič 

AOPK ČR (ÚSOP) Ne -   

Geofond z ČGS Ano Ceník   

Data z hornických a průzkumných 

organizací 
- - - 

  

Socioekonomické zdroje 
ČSDA Ne -   

ČSÚ Ano/Ne Ceník   

Informace o přírodních zdrojích 
ISOP, Národní geoportál 

INSPIRE 
Ano/Ne 

-   

Ekologická data Národní geoportál INSPIRE Ano/Ne E-shop   

http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/CENIK.pdf
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Dalkovy-pristup/Uctovani-vystupu-z-KN-poskytovanych-DP-A-WSDP.aspx
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/CENIK.pdf
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/data/cenik
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fportal.chmi.cz%2Ffiles%2Fportal%2Fdocs%2Fpoboc%2FOS%2FOMK%2Fdoc%2Fposkytovani_dat.doc&ei=uiUYVZ_hOI2zaerUgNgC&usg=AFQjCNHBwqSQddPrkEdaIdmb-ZFoRKHkuQ&sig2=KKEW-_h
http://www.lesycr.cz/o-nas/poskytovani-dat-lhp/Stranky/pravidla-pro-vydej-dat-lhp.aspx
http://www.lesycr.cz/o-nas/poskytovani-dat-lhp/Stranky/vydej-dat-lhp.aspx
http://www.uhul.cz/images/poskytdat/priloha_c_1_cenik.pdf
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/data/cenik
https://www.czso.cz/csu/czso/cenik-informacnich-sluzeb-a-produktu-bwut
https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery
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Příloha 3 Přehled nabízených služeb a datových formátu. 




