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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá využitím prostorových dat ve státní správě České 

republiky. Jelikož je použití těchto dat velmi obsáhlé, úkolem této bakalářské práce je 

objasnit alespoň část konkrétních příkladů. 

Prostorová data se primárně využívají pro tvorbu specifických, obecných i 

katastrálních map, pomocí nichž je státní správa České republiky schopna ochraňovat 

populaci, zachraňovat jejich životy a zabezpečovat vlastnická práva na jejich majetek.  

Bakalářská práce se nejprve věnuje vymezení základních pojmů, následně se 

zaměřuje na softwarové programy, které pro svou funkci využívají prostorová data a 

v navazující části se věnuje existujícím zdrojům prostorových dat. Poté bakalářská práce 

prezentuje konkrétní příklady využití prostorových dat v orgánech státní správy a závěrem 

zhodnocuje jejich přínos pro společnost a navrhuje další možná využití do budoucnosti.  

 

Klí čová slova: Prostorová data, státní správa, ZABAGED®,GIS, ArcGIS, MicroStation 

Anotace 

This bachelor thesis deals with an exploitation of spatial data in Government agency 

in Czech Republic. However since the exploitation of these data is very extensive the 

target of this bachelor thesis is to try to enlighten at least few of specific examples of 

usage. 

Spatial Data are primarily used for creating specific, general as well as cadastral 

maps. The Government agency of the Czech Republic with the help of these created 

documents is able to safeguard the population, protect their lives and secure the rights of 

their ownership.  

First, the bachelor thesis determines fundamental terms, subsequently focuses on 

software computer programmes, which use for their function spatial data. Consequential 

part deals with spatial data existing resources and the following part of the bachelor thesis 

presents specific examples of spatial data exploitation in the Government agency in Czech 

Republic. The conclusion offers evaluation of social profitability and suggests further 

possible usage of spatial data in the future.  

 

Keywords: Spatial Data, Government Agency, ZABAGED®,GIS, ArcGIS, MicroStation
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Seznam použitých zkratek 
 

České zkratky 

AČR    Armáda České republiky 

AOPK   Agentura ochrany přírody a krajiny 

ČGS    Česká geologická služba   

ČHMÚ   Český hydrometeorologický ústav 

ČSÚ    Český statistický úřad 

ČÚZK   Český úřad zeměměřický a katastrální 

DMR    Digitální model reliéfu    

DMÚ    Digitální model území   

GeoSl AČR  Geografická služba Armády České republiky 

GIS    Geografický informační systém 

MŽP    Ministerstvo životního prostředí 

RETM   Rastrové ekvivalenty topografických map    

RSO    Registr sčítacích obvodů  

RZM    Rastrová základní mapa 

S-JTSK   Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SLDB   Sčítání lidu, domů a bytů 

SM5    Státní mapa v měřítku 1 : 5 000 

SOC MO   Společné operační centrum Ministerstva obrany 

SOP    Správa ochrany přírody 

ÚÚR    Ústav územního rozvoje 

ZABAGED®  Základní báze geografických dat 

ZVM  50   Základní vodohospodářská mapa v měřítku 1 : 50 000  

 

Cizojazyčné zkratky 

CAD    Computer Aided Design 

GPS    Global position system 

ISO    International Organization for Standardization 

JOG    Joint Operations Graphic 
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1 Úvod 

Pojem prostorová data není zrovna nejfrekventovanější soubor slov v našich 

slovnících. V posledních letech jsou prostorová data čím dál tím více využívána i v jiných 

oborech, které nejsou na první pohled s nimi spojovány. Prostorová data jsou nejčastěji 

vnímána v souvislosti s katastrem nemovitostí. Institucí, úřadů a subjektů, které prostorová 

data využívají, je ale podstatně více. Mezi ně se řadí mimo jiné i Armáda České republiky, 

Ministerstvo životního prostředí nebo Český statistický úřad. 

  Důvodem proč jsou prostorová data skloňována ve všech pádech, je jejich základní 

přínos například při řešení a odstraňování následků průmyslových havárií či živelných 

katastrof. Jsou základní devízou složek integrovaného záchranného systému při lokalizaci 

například požárů či povodní a jiných život ohrožujících situací.  

  Příčinou proč zpracovávám toto téma, je malá informovanost mezi neodbornou 

veřejností České republiky v oblasti prostorových dat a problematiky s nimi související. 

Přitahovala mne možnost nahlédnout pod pokličku i pro mě neznámého pojmu a možnost 

utřídit si konkrétní informace v tomto oboru. Chtěla jsem zjistit, co vlastně ta prostorová 

data jsou, zda a kde se s nimi mohu setkat já v běžném životě. Další důvod proč jsem si 

vybrala toto téma je právě jejich využití ve státní správě. O státní správě slýchávám ze 

sdělovacích prostředků dnes a denně, proto mě zaujalo, jak by právě ona mohla využívat 

pro mě tak neznámou a nic neříkající  věc jako jsou prostorová data.  

Proto jsem si jako cíl vytyčila nejen seznámení s obsahem pojmu prostorová data, ale 

hlavně vypracování přehledu využití prostorových dat ve státní správě respektive v 

 nejvýznamnějších úřadech, které s prostorovými daty pracují a to na konkrétních 

příkladech. 

Při shromažďování informací pro tuto bakalářskou práci jsem ale narazila na první a 

pro tuto práci stěžejní problém, a to definování pojmu státní správa. Do nedávné doby jsem 

žila ve velmi rozšířeném omylu, že státní správa jsou všechny úřady, instituce a 

organizace, které zřizuje stát a do nichž jsou voleni či jmenováni naši zástupci. Proto jsem 

zahrnula do úvodní kapitoly mimo definování prostorových dat a souvisejících pojmů i 

definování či upřesnění rozdělení státní správy jako takové.  
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Další kapitolu jsem věnovala stručnému přehledu již existujících zdrojů prostorových 

dat, které jsou ve vlastnictví státu a jejichž správnost, aktuálnost a přesnost garantuje právě 

stát. 

Následující část práce je zaměřena na nejčastější a nejvyužívanější software, který 

s prostorovými daty pracuje a bez něhož by byla prostorová data nevyužitelná.  

V hlavní fázi této práce představuji konkrétní využití prostorových dat ve státní 

správě. Vzhledem k tomu, že spektrum státní správy je rozsáhlé, není možné zmapovat 

využití těchto dat pro každé jednotlivé ministerstvo a úřad spadající právě do státní správy. 

Rozsah této práce je v tomto ohledu značným omezením. Proto jsem si pro účely této práce 

vybrala ty úřady a ministerstva, které se této problematice věnují značnou dobu a 

zaznamenaly úspěchy či byly a jsou velkým přínosem na poli práce s prostorovými daty. 

Závěrem zhodnocuji přínos prostorových dat pro společnost a navrhuji další možná 

využití do budoucnosti.   
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2 Definice pojmů 

Abychom vůbec mohli začít s nastíněním tohoto tématu, je nejprve nutné objasnit si 

pár pojmů s ním souvisejících. Nejedná se pouze o obecně neznámé pojmy, ale najdeme 

zde i pojmy, které běžně používáme, nicméně se může stát, že ne vždy je dobře chápeme. 

2.1 Data 

 Data jako pojem se dají definovat mnoha způsoby. Jakou definici použijeme záleží 

především na tom, pro jakou oblast jej chceme definovat.  

Vzhledem k velkému objemu možných oblastí využití jistě nemá smysl uvádět 

definice pro všechny tyto oblasti. Obecná definice by ale mohla zní například takto. 

Data jsou číselně nebo jinak reprezentovatelné údaje a hodnoty nějakých objektů 

nebo událostí. Jsou to i fyzicky zaznamenané znalosti, poznatky, zkušenosti nebo také 

výsledky pozorování procesů, projevů, činností a prvků reálného světa. 

2.2 Prostorová data, informace, znalost 

V odborné literatuře najdeme celou řadu definic pro pojem prostorová data. 

„Prostorová data jsou data o poloze, tvaru a vztazích mezi jevy reálného světa, vyjádřená 

zpravidla ve formě souřadnic a topologie.“ [27] 

V souvislosti s prostorovými daty se objevuje i pojem informace. Je třeba zdůraznit, 

že hranice mezi těmito pojmy není jednoznačně daná.  

 „Obecně se dá říct, že to, co vkládáme do databází GISu a co pomocí GISu 

zpracováváme, bude dále označováno pojmem prostorová data. Výsledky zpracování 

těchto dat GISem budeme označovat pojmem informace. Přitom je nutné si uvědomit, že 

to, co jednou získáme jako nové informace, může být ihned použito jako vstupní 

prostorová data pro další analýzy (Obr. 1).“ [23] 
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V předchozím obrázku se nám objevil další pojem a tím je znalost. Znalost se váže 

jak na data, tak na informace. „Význam je datům přiřazován na základě znalostí, avšak na 

základě získaných informací zpřesňujeme své znalosti, resp. získáváme nové.“ [23] 

Právě proto, že hranice mezi daty, informacemi a prostorovými daty je tak tenká, 

záleží vždy na zadání úlohy, která má z uvedených dat a informací získat nějaký výsledek. 

To co se v jednom příkladě hodnotí jako „pouhá“ data se v příkladě jiném stává 

prostorovými daty. 

Pro vysvětlení uvádím příklad. Mějme databázi, která obsahuje adresný seznam všech pošt 

v Mostě - viz tabulka 1. V prvním příkladě chceme zjistit, kolik pošt existuje v obci Most. Všechny 

případy, tzn. jednotlivé řádky v tabulce jsou pro nás prostorovými daty, protože mají příslušnou 

potřebnou lokalizaci a to tu, že se pobočky nacházejí v obci Most. Ostatní údaje z tabulky, tj. PSČ, 

názvy jednotlivých pošt, jejich adresy včetně čísel popisných a orientačních jsou tzv. metadata 

těchto prostorových dat. Žádný z údajů v této tabulce pro tento případ nejsou „pouze“ data. 

Tab. 1 – Seznam všech pošt v Mostě 

PSČ Název pošty Ulice
Číslo 
popisné

Číslo 
orienta ční Obec 

43401 Most 1 Moskevská 5 0 Most

43402 Most 2 Dělnická 34 0 Most

43403 Most 3 Slovenského národního povstání 2606 46 Most

43404 Most 4 Františka Malíka 990 57 Most

43405 Most 5 J. E. Purkyně 270 5 Most

43406 Most 6 Rudolická 1706 4 Most

43502 Most 9 28. října 1 0 Most  

Ovšem pokud úkol bude znít tak, že bychom chtěli zjistit kolik pošt je v okrese Most, pak jsou 

všechna data v tabulce „pouhá“ data a nestávají se prostorovými daty  a to z toho důvodu, že není 
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známá potřebná lokalizace pošty v rámci okresů a tím pádem se nenaplní podstata prostorových 

dat. 

2.3 Metadata 

V souvislosti s prostorovými daty se můžeme a také většinou setkáváme s dalším 

pojmem, a to pojmem metadata. Metadata jsou velice důležitou složkou prostorově 

lokalizovatelných dat. Definice tohoto pojmu je relativně jednoduchá. 

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

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

využití digitálních dat.“ [28] 

 „Jsou to tedy údaje, které potřebuji k tomu, aby byla popisovaná data použita 

odpovídajícím způsobem, tj. předešlo se jejich chybnému užití.“ [23] 

I zde můžeme říct, že to co jsou z jednoho úhlu pohledu metadata, nutně nemusí být 

metadaty z jiného úhlu pohledu. Obecně platí, že čím více mají prostorová data svých 

metadat, tím více jsou tato data použitelná. Jejich vypovídající hodnota se zvyšuje přímo 

úměrně množství obsažených metadat. 

Pojem metadata lze dobře objasnit na příkladě práce s katastrem nemovitostí. Prostorovými 

daty v tomto případě budou souřadnice nějakého pozemku v katastru nemovitostí městské části 

Praha 6. Příkladem metadat těchto prostorových dat jsou pak číslo parcely, velikost pozemku, jeho 

druh, zda se jedná o stavební parcelu či zemědělskou půdu, jeho členitost či terén, jestli přes něj 

teče potok, zda jsou tam nějaké inženýrské sítě, případně jaké a tak bychom mohli pokračovat ještě 

dlouho. 

V Evropě jsou metadata vesměs pořizována ve shodě s normou ISO 19115 

Geografická informace – metadata. ISO 19115 je standard Mezinárodní organizace pro 

normalizaci (ISO). Je součástí série ISO 191xx normy pro geoprostorová metadata. ISO 

19115 je určena jak k popisu geografických informací a souvisejících služeb včetně obsahu 

a kvality dat, tak i k popisu přístupu a práva k užívání. Tento standard definuje více než 

400 metadatových prvků a 20 základních prvků. 
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2.4 Geodata 

Geodata vznikla jako důsledek potřeby zpřístupnit počítačovému světu již získaná 

data, prostorová data a jejich metadata. Definic může být i v tomto případě celá řada. Já 

jsem vybrala následující, která dle mého názoru nejlépe definuje geodata. 

„Geodata jsou počítačově zpracovatelná forma informace týkající se jevů přímo nebo 

nepřímo přidružených k místu na Zemi.“  [27] 

Geodata si představme na příkladu turistických map. Abychom mohli vytvořit papírovou 

turistickou mapu, je nutné znát či mít k dispozici spousty prostorových dat. Ale abychom mohli 

vytvořit digitální mapu či mapový server „pouhá“ prostorová data by nám nestačila. Musíme mít 

k dispozici geodata, protože jen s těmi můžeme vytvořit například  interaktivní mapový server. 

2.5 Veřejná správa 

Pojem veřejná správa neslýcháváme tak často jako pojem státní správa. Bohužel ale 

veřejná není totéž co státní správa. Rozdíl mezi významem těchto pojmů je pro mou práci 

zásadní, a proto bych tímto ráda objasnila obsah těchto struktur státu.  

Základní rozdělení struktury veřejné správy je zakotvené v Ústavě České republiky, tj. 

v ústavním zákoně 1/1993 Sb. a jeho novel – viz obrázek 2. 
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Oblastí, kde působí veřejná správa je celá řada. Jedná se zejména o oblasti práva a 

zákonů, práce a sociálních věcí, obchodu a průmyslu, financí, obrany a bezpečnosti, vnitra, 

zahraničí, dopravy, školství, kultury, přírody, zemědělství, místního rozvoje, zdraví a 

informací. Většina těchto oblastí mají i svá ministerstva. Jediná oblast, která v současné 

době nemá své vlastní ministerstvo je oblast informatiky. V minulosti existovalo i ono, ale 

nemělo dlouhou historii. Vzniklo 1.1.2002 a k 1.6.2007 bylo zrušeno. Jeho agenda, což 

obsahovalo i činnosti související s prostorovými daty, byla rozdělena mezi tři jiná 

ministerstva.  

Ministerstva se řadí mezi nejvyšší orgány veřejné správy. Pod tyto jakési matky 

úřadů spadá spousta menších či větších krajských a obecních úřadů, pomocí nichž jsou 

jednotlivá ministerstva zastoupena v jednotlivých krajích, městech a obcích. Příkladem 

úřadů, které spadají do veřejné správy, mohou být finanční úřady, úřady práce, krajské 

úřady, obecní úřady, ale také i drážní inspekce, česká plemenářská inspekce, český 
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normalizační institut, energetický regulační úřad, finanční arbitr, úřad pro zpřístupňování 

dokumentů Ministerstva obrany a celá řada desítek či spíše stovek dalších. 

Zjednodušeně by se tedy dalo říct, že veřejná správa je všechno od kanceláře 

Prezidenta České republiky po posledního úředníka na nejmenším obecním úřadu. 

2.6 Státní správa 

Vzhledem k tomu, že název této práce zní Využití prostorových dat ve státní správě, 

je třeba přesně vymezit pojem státní správa.  

Státní správa je součástí veřejné správy, která se stará výhradně o chod státu. Do 

státní správy tedy řadíme kromě moci zákonodárné, výkonné a soudní také integrovaný 

záchranný systém (Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a 

Záchranné služby), Celní správu České republiky a ústřední orgány státní správy – viz 

obrázek 3. 
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Zjednodušeně by se tedy dalo říct, že státní správa je všechno od kanceláře 

Prezidenta České republiky po jednotlivá ministerstva. 

2.7 Územní samospráva 

Veřejná správa se tedy dělí na státní správu a územní samosprávu. Územní 

samosprávou se rozumí správa územních celků, jejíž hlavní náplní je péče o chod 

jednotlivých měst, obcí či obecně území. Pod územní samosprávou si můžeme představit 

například krajské úřady, magistráty měst, obecní úřady, finanční úřady, úřady práce, 

živnostenské úřady, matriční úřady a řadu dalších. 

Protože pro potřeby této práce není nutné územní samosprávu dále rozvádět, dalo by 

se tedy zjednodušeně říci, že územní samospráva jsou veškeré úřady od krajských až po 

poslední nejmenší obecní úřad. 
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3 Existující zdroje prostorových dat 

Získat prostorová data lze několika způsoby. Můžeme provést vlastní geodetické 

zaměřování nebo použít výsledky převzatého geodetického zaměřování či použít výsledky 

průzkumů, statistických výkazů a přehledů či fotogrammetrie nebo dokonce provést 

digitalizaci (vektorizace, případně skenování) dostupných mapových děl a mapových 

tématických podkladů v nedigitální podobě s využitím technologie velkoformátového 

tabletu. Výše popsané možnosti se zahrnují do takzvaných interních zdrojů prostorových 

dat. Další možností je jejich získání z tzv. externích zdrojů prostorových dat. 

Externí zdroje jsou většinou standardizovány na státní, někdy krajské úrovni a slouží 

hlavně jako podkladová data. Kromě prostorových dat, která vlastní stát, jsou na trhu i 

data, jejichž vlastníky jsou soukromé subjekty. Prostorová data, která vlastní stát jsou 

v rámci veřejné správy poskytována zdarma. Významnými vlastníky na poli prostorových 

dat ve veřejné správě jsou například Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), Česká 

informační agentura životního prostředí, tzv. CENIA, Český hydrometeorologický ústav 

(ČHMÚ), Správa ochrany přírody (SOP), Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), 

Česká geologická služba (ČGS), Ústav územního rozvoje (ÚÚR) a další. 

K snazšímu a přehlednějšímu vyhledávání prostorových dat a služeb na základě 

jejich metadat slouží postupně budované geoportály jako jsou například evropský 

geoportál iniciativy INSPIRE (http://www.inspire-geoportal.eu/), český portál veřejné 

správy (http://geoportal.cenia.cz/) či geoportál společnosti ESRI 

(http://www.geographynetwork.com). Geoportály umožňují registraci a vyhledávání 

prostorových dat, služeb a aplikací. 

3.1 ZABAGED® 

 „ZABAGED® nebo-li Základní báze geografických dat České republiky je digitální 

geografický model území České republiky, který svou přesností a podrobností zobrazení 

geografické reality odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní mapy  České republiky 

v měřítku 1 : 10 000.“ [31] 



Zuzana Varhulíková : Využití prostorových dat ve státní správě 

2009                                                                                                                                                           - 11 - 

 ZABAGED® je geografický informační systém spojující prostorovou složku objektů 

a složku atributovou, která obsahuje informace o jednotlivých geografických objektech, tj. 

prostorových datech. 

 Obsah ZABAGED® tvoří 116 základních typů geografických objektů členěných do 

osmi tématických kategorií a více než 350 typů atributů. V atributové části se vyskytují 

tzv. identifikátory, které tvoří klíč pro zjištění podrobnějších údajů o geografickém objektu 

v databázi primárního správce dat.  

 ZABAGED® obsahuje informace o územních jednotkách a chráněných územích, 

sídlech, rozvodných sítích, komunikacích, vodstvu, vegetaci a povrchu kromě toho i 

vybrané údaje o geodetických, výškových a tíhových bodech na území České republiky. 

 Správou, aktualizací a dalším rozšiřováním ZABAGED® se zabývá Český úřad 

zeměměřický a katastrální (ČÚZK). ZABAGED® je kromě jednoho z existujících zdrojů 

dat také příkladem využití prostorových dat ve státní správě, stejně jako státní mapová díla. 

3.2 Státní mapová díla 

„Základním státním mapovým dílem je kartografické dílo se základním, všeobecně 

využitelným obsahem, souvisle zobrazujícím území podle jednotných zásad, vytvořené a 

vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu. Tematickým státním mapovým dílem 

se rozumí kartografické dílo zobrazující zpravidla na podkladě základního státního 

mapového díla tematické skutečnosti určené a vydávané orgánem státní správy ve 

veřejném zájmu.“ [20] 

3.2.1 Katastrální mapy 

Katastrální mapy slouží především pro potřeby katastru nemovitostí. Jsou grafickým 

podkladem pro určování právních vztahů k nemovitostem a určování daně z nemovitostí, 

čímž je zásadně ovlivněn jejich obsah i způsob zpracování. Použita jsou velká měřítka (tj. 

měřítko 1 : 5 000 a větší).  

Obsahem map stabilního katastru je pouze polohopis (katastrální hranice, hranice 

pozemků a zastavěné plochy). Jednotlivé parcely jsou označeny pořadovými čísly v rámci 

katastrálního území. Technickohospodářské mapy obsahují na rozdíl od map stabilního 
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katastru i výškopis a popis. Polohopis těchto map je doplněn o objekty dopravní sítě, 

potrubní a elektrická vedení, vodstvo apod. 

 

3.2.2 Státní mapa v měřítku 1 : 5 000 (SM5) 

Státní mapa v měřítku 1 : 5000 (SM5) je nejrozšířenější druh mapy státního 

mapového díla.  

SM5 je složena z těchto mapových děl Základní mapa 1 : 5 000 doplněná 

výškopisem, Technickohospodářská mapa 1 : 5 000, Pozemková mapa vojenského újezdu 

1 : 5 000, Státní mapa 1 : 5 000 – odvozená. SM5 obsahuje polohopis, výškopis, popis a 

mimorámové údaje.  

 
Obr. 4 – Státní mapa v měřítku 1 : 5000 [11] 

3.2.3 Základní mapy ČR středního měřítka  

Základní mapy jsou vydávané jako soubory map měřítek: 1 : 10 000, 1 : 25 000,       

1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 200 000, které bezešvě pokrývají celé území České republiky. 

Slouží pro potřeby všech státních i veřejných subjektů.  

Díky použití systému S-JTSK při jejich vytváření, jsou základní mapy 

nekompatibilní s mapovými díly okolních států a jsou nutné jejich transformace. Obsah 

map je určen Seznamem mapových značek a vzorovými listy.  
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Obr. 5 – Základní mapa 1 : 10 000 [11] 

 

 
Obr. 6 – Základní mapa 1 : 100 000 [11] 

3.2.4 Rastrová základní mapa (RZM)  

Rastrová základní mapa je v současné době poskytována v několika měřítkách. Jedná 

se o měřítka 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 200 000.  
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Rastrová data mohou být poskytována buď jako barevný „bezešvý“ obraz státního 

území v požadovaném měřítku, nebo jako obraz mapových listů základní mapy České 

republiky  v požadovaném měřítku po vrstvách. 

V současné době jsou již k dispozici všechny rastrové základní mapy České 

republiky pro celé území ČR.  

Digitální rastrové základní mapy v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 50 000 jsou odvozovány 

ze ZABAGED®. Digitální rastrové základní mapy v měřítku 1 : 25 000 a 1 : 200 000 jsou 

pořizovány skenováním jednotlivých tiskových podkladů Základní mapy příslušného 

měřítka. 

3.2.5 Mapa České republiky 1 : 500 000  

Mapa České republiky 1 : 500 000 zobrazuje na celém listě území ČR a příhraniční 

oblasti okolních států. Využívá se nejčastěji jako přehledná mapa, popř. k výuce.  

 
Obr. 7 – Mapa České republiky 1 : 500 000 [11] 

3.3 Vojenské topografické mapy  

Vojenské topografické mapy, které patří mezi významné a využívané zdroje 

prostorových dat, vytváří speciální služba Armády České republiky s názvem Geografická 
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služba Armády České republiky. Tato speciální služba v současné době pracuje pod 

Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem se sídlem v Dobrušce.  

Digitální model území 1 : 25 000 (DMÚ 25), Digitální model reliéfu (DMR) nebo 

rastrové ekvivalenty topografických map (RETM) patří k dalším příkladům využití 

prostorových dat ve státní správě. Kromě resortu obrany je využívá řada státních i 

nestátních organizací.  

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

Základní vodohospodářská mapa 1:50 000 je státním mapovým dílem pro oblast 

vodního hospodářství. Slouží zejména jako podklad pro oblastní vodohospodářské studie, 

pasportizaci vodních toků, projektování vodohospodářských děl a ekologické studie. Její 

vydávání zajišťuje Výzkumný ústav vodohospodářský TGM ve spolupráci se 

Zeměměřickým úřadem. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka je zároveň 

tvůrcem, správcem a distributorem základních prostorových dat. 

ZVM 50 obsahuje síť vodních toků s vodohospodářskými objekty, zátopová území, 

hydrologické členění povodí toků, umělé toky, vodní nádrže a rybníky s číselnými 

charakteristikami, pásma ochrany vodních zdrojů, objekty a zařízení pro vodárenské 

odběry povrchových a podzemních vod, hlavní vodovodní řády povodí vodárenských toků, 

objekty staničních sítí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), vybrané 

minerální prameny s ochrannými pásmy, evidované prameny, hlavní kanalizační sběrače, 

čistírny odpadních vod, skládky závadných odpadů a celou řadu dalších objektů.  
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Obr. 8 – Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 [32] 

3.5 Silniční mapa ČR 1 : 50 000  

Mapa je jakýmsi sloučením Základní mapy ČR 1 : 50 000 a čtyřbarevného přítisku 

tematického obsahu. Zobrazuje kompletní síť komunikací na území České republiky, to 

znamená dálnice, silnice s rozlišením tříd, čísla silnic, uzlové body lokalizačního systému 

silniční databanky, mimoúrovňové křižovatky, mosty, podjezdy, železniční přejezdy, 

tunely, přívozy, poloměry zatáček (oblouky), stoupání, soutěsky, kilometráž po jednom km 

a jiné.  

Kromě Silniční mapy České republiky existují i mapy jednotlivých krajů a okresů. 

Navíc existují i specifické mapy zaměřené na konkrétní oblasti dané problematiky. Jedná 

se například o Silniční a dálniční síť ČR, Silniční a dálniční síť ČR s doplňkovým 

podkladem, Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku, Mezinárodní 

tahy silniční a dálniční sítě ČR a Pozemní komunikace ve správě ŘSD ČR. 

Mapy zpracovává Zeměměřický úřad Praha.  
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4 Software pracující s prostorovými daty 

Samotná geodata jsou nám k ničemu, pokud nemáme nástroj na jejich zpracování, a 

proto byl vyvinut geografický informační systém zkráceně GIS. Samozřejmě že 

geografický informační systém by neměl uplatnění, kdybychom pro něj neměli potřebná 

geodata.  

Geografický informační systém může provádět nad geodaty celou řadu úloh 

využívajících různé funkce, například zobrazovací, dotazovací a analytické.  

Softwarů na principu geografického informačního systému je na našem současném 

trhu celá řada. Je ovšem nutno rozlišovat mezi aplikacemi podporující práci s GIS daty a 

GIS nástroji a softwarem pracující s datovými formáty CAD (Computer Aided Design).  

Rozdíl mezi geografickými informačními systémy a CAD je následující. GIS 

aplikace plní úlohy jednak zobrazovací, ale také dotazovací, analytické a další, kdežto 

Computer Aided Design aplikace plní úlohu pouze zobrazovací. Je celkem jednoduché 

zaměnit CAD s GIS a proto je nutné podotknout, že GIS může využívat naprostou většinu 

CAD dat, pouze pokud není založený na CAD. Geografický informační systém, který na 

CAD založený je, může využívat jen některá GIS data. Navíc v případě potřeby 

implementace analytické funkce u GIS založeného na CAD vyvstane problém. Zde vzniká 

totiž problém s kompatibilitou dat mezi jednotlivými softwary. V případě vzniklého 

problému je nutné mít ještě importní a exportní soubory, které umožňují převod dat do 

formátu vhodného pro konkrétní software.  

4.1 GIS – geografický informační systém 

Geografický informační systém je tedy informační systém vytvořený právě za 

účelem práce s prostorovými daty. 

„GIS je informační systém zabývající se informacemi, které se týkají jevů 

přidružených k místu vztaženému k Zemi. 

GIS je také funkční celek vytvořený integrací technických a programových 

prostředků, dat, pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního kontextu, 

zaměřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu a prezentaci prostorových dat pro 
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potřeby popisu, analýzy, modelování a simulace okolního světa s cílem získat nové 

informace potřebné pro racionální správu a využívání tohoto světa.“ [27] 

Jak vyplývá z výše uvedeného, každý geografický informační systém má pět 

základních složek -  viz obr. 9. 

LIDÉ 

GIS 

LIDÉ 

DATA 

SOFTWARE HARDWARE 

METODY 

 
Obr. 9 – Základní složky GISu 

 

Hardware je počítačové vybavení, které se používá pro zpracování geografických dat. 

Důraz je kladen zejména na vysoký výkon hardware, který ovlivňuje rychlost zpracování 

velkého objemu dat. Kromě klasických osobních počítačů sem řadíme GPS přijímače, 

PDA, skenery či tiskárny. 

Software je programové vybavení, které se používá pro GIS analýzy. Moderní GIS 

software je tvořen velkým počtem programových modulů, které umožňují provádět 

prostorovou analýzu, transformaci dat, tvorbu mapových výstupů a podobně. 
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Data jsou velice důležitou složkou GIS. Způsobů jak data získat je celá řada. Nicméně jsou 

základním kamenem GIS. Nejvíce finančních prostředků při profesionální GIS analýze se 

investuje do jejich pořizování. 

Metody jsou postupy, podle kterých GIS pracuje a je používán. Dobře definované metody 

jsou základním předpokladem přesných a reprodukovatelných výsledků GIS analýzy 

Lidé. Vzhledem ke složitosti GIS jsou na jeho uživatele kladeny vysoké nároky. Pro GIS je 

kvalifikovaná obsluha naprostou samozřejmostí. Výsledek GIS analýzy je vždy závislý na 

zkušenostech a schopnostech uživatele. V tomto ohledu nemůžeme přeceňovat význam 

techniky, neboť bez kvalitních GIS odborníků je špičkový GIS software s kvalitními 

geodaty běžící na výkonném počítači k ničemu. 

GIS může být využíván v mnoha oblastech. Obsahem geografického informačního 

systému pro jeho správnou a bezproblémovou funkci by měl být profesionální desktop, 

který je schopný tvořit, editovat, spravovat, analyzovat a vizualizovat prostorová data. 

Dále by pak měl také obsahovat databázi pro uložení a správu všech geografických objektů 

nebo také prostředí GIS serveru umožňujícího distribuci, sdílení a využití geografických 

informací a konečně software schopný vytvořit aplikace GIS a jejich začlenění do různých 

prostředí a technologií (uživatelské aplikace, mobilní zařízení). Nemělo by chybět ani 

řešení pro mobilní aplikace umožňující využít GIS v terénu, dále také otevřenou 

architekturu založenou na standardech, což umožňuje využít interoperability tedy pracovat 

s mnoha typy dat, webovými službami a v různém prostředí, možnost využívat síť 

snímacích zařízení zaznamenávajících informace v časové řadě.   

4.2 ArcGIS od společnosti ESRI 

Společnost ESRI patřící mezi největší světové výrobce softwaru pro geografické 

informační systémy vyvinul systém ArcGIS. Jedná se tedy o soubor produktů, ze kterých 

je možno vytvořit GIS dle konkrétních potřeb. Skládá se ze tří částí: desktop, server 

a mobilní část.  

ArcGIS Desktop  poskytuje kompletní software pro GIS a je k dispozici ve třech 

úrovních (tj. licencích): ArcView, ArcEditor a ArcInfo, které se liší různou úrovní 

funkcionality. Výběr té které licence závisí na potřebě GISu konkrétního uživatele.  

ArcGIS je vhodný nejen pro rozsáhlý systém zpřístupňující prostorová data a analýzu jak 
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pracovníkům organizace, tak i prostřednictvím internetu široké veřejnosti, ale také pro 

jednouživatelský systém. 

Vzhledem k jednotné architektuře ArcView, ArcEditor a ArcInfo je umožněno 

sdílení a vyměňování výsledků práce (mapy, data, symboly, výstupní sestavy, metadata, 

atp.) s ostatními uživateli. Výhodou ArcGIS Desktopu je tedy to, že ať už si vyberete 

jakoukoliv úroveň ze tří jmenovaných a naučíte se jí ovládat, naučili jste se obsluhovat i 

zbývající dvě, protože mají jednotné uživatelské rozhraní.   

 
Obr. 11 – Architektura ArcGIS [1] 

4.2.1 ArcView 

ArcView, jakožto jedna z úrovní ArcGIS Desktopu, je určen především pro tvorbu 

map a získávání informací z map. Okrajově však umožňuje i tvorbu, správu a editaci 

prostorových dat GISu. 

Software ArcView je prvotně určen pro náročnější uživatele rozsáhlejšího 

víceuživatelského systému, což ovšem nevylučuje jeho využití pro menší projekty. 

ArcView jako celek umožňuje provádět od nejjednodušších po složitější úlohy GIS, 

a to včetně analýz, základních editací prostorových dat a jejich správu nebo také tvorbu 

map. 
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4.2.2 ArcEditor 

ArcEditor je software, který má stejné možnosti a schopnosti jako ArcView. Je 

ovšem vylepšen o schopnost stanovit chování geodatabáze (geometrické sítě, domény, 

topologie) a rozšířen o nástroje pro tvorbu metadat, apod. 

4.2.3 ArcInfo 

ArcInfo je nejvyšší úrovní ArcGIS Desktopu. Jeho funkcionalita je o další stupeň 

vyšší než u AcrEditoru. Vyznačuje se zejména tím, že obsahuje kompletní sadu nástrojů 

v aplikaci ArcToolbox, která umožňuje pokročilé zpracovávání prostorových dat. ArcInfo 

je kompletní GIS pro tvorbu dat, aktualizaci, dotazy, tvorbu map a analytické úlohy. 

4.3 MicroStation od společnosti Bentley Systems 

MicroStation je CAD platforma společnosti Bentley Systems. Využívá se nejen 

v oblasti státní správy a územní samosprávy, ale také v soukromé sféře tedy především 

v oboru architektury, stavebního inženýrství, dopravy, zpracovatelského průmyslu a 

inženýrských a telekomunikačních sítí.  

MicroStation je základem pro všechny jeho specializované aplikace vytvořené pro 

potřeby jednotlivých odvětví. Mimo jiné se jedná i o aplikaci MicroStation GeoGraphics. 

Výhodou pro uživatele je, že umožňuje vytvářet a editovat jak grafická, tak i negrafická 

data a nabízí jim přehledné a snadno ovladatelné prostředí. 

MicroStation V8i je novou verzí MicroStationu a přináší nespornou výhodu 

spočívající v tom, že  „slovník“ je definován jeho vlastním formátem známým jako DGN. 

Tento formát neobsahuje žádná omezení počtu vrstev, velikosti či přesnosti výkresu 

nebo buněk. MicroStation V8i ovšem není pevně spojen jen s formátem DGN, ale dokáže 

otevřít a uložit i soubory jiných formátů. Příkladem může být, že umí přímo pracovat 

s DWG výkresy vytvořené programem AutoCAD. Díky této schopnosti je MicroStation 

V8i jediným dostupným nástrojem, který dokáže pracovat s oběma nejpopulárnějšími 

CAD formáty a to s možností jejich libovolné kombinace. Při práci v MicroStationu V8i 

již proto není nutné používat nástroje pro import a export souborů. 
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5 Využití prostorových dat ve státní správě 

Téměř každý orgán státní správy pracuje s daty vztaženými k určitému území a má 

potřebu provádět nejrůznější demografické analýzy apod. 

Možností jak využít prostorová data je zcela jistě mnoho, některé byly nastíněny již 

v kapitole č. 3 Existující zdroje prostorových dat. Dalšími příklady jsou jejich využití při 

tvorbě mapových serverů, vytváření cykloportálů, provádění různých analýz, například 

viditelnosti, obslužnosti a dopravních analýz. Mimo to se využívají při výsadbě zeleně, 

výstavbě komunikací, umísťování kontejnerů, atp. Zejména pak mají význam při lokalizaci 

a nejrychlejšímu dojezdu k místu nehody či požáru, zpracovávání katastrálních map, 

mapové přípravě na sčítání lidu, domů a bytů, plánování a evidenci opravných prací na 

komunikacích, a mnoha dalších činnostech. 

5.1 Ministerstvo životního prostředí  

Ministerstvo životního prostředí je jedním z členů státní správy, které se 

problematice prostorových dat věnuje nejvíce. V rámci Ministerstva životního prostředí 

funguje několik jeho organizací, které zodpovídající za jednotlivé druhy činností 

samotného ministerstva. Všechny organizace pro svou činnost potřebují adekvátní 

prostorová data. Vlastníkem těchto dat je samotné ministerstvo. Za účelem „provozovat a 

dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat 

a sestavování informačních syntéz“ [21] vznikla organizace CENIA, česká informační 

agentura životního prostředí. Hlavním úkolem organizace CENIA je poskytování 

průřezových informací nejen z oblasti životního prostředí, čímž nám umožňují utvořit si 

ucelený názor na stav a udržitelnost prostředí, ve kterém žijeme. Organizace CENIA 

funguje jako centrální vstupní brána resortu i jako soustředěný výstup (geoportal).  

CENIA tedy zajišťuje chod a další technický a obsahový rozvoj mapového serveru 

(služby) v rámci Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz), který je určen nejširšímu 

okruhu uživatelů, tj. od veřejnosti až po podporu výkonu státní správy a územní 

samosprávy na všech úrovních. Poskytuje uživatelům územně vázané, metadatově popsané 

a státem garantované informace vzniklé činností přírody nebo člověka na území České 

republiky, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
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Mapové služby (mapový server) tedy tvoří součást Portálu veřejné správy, jehož 

zřizovatelem je Ministerstvo vnitra České republiky. Provozovatelem Mapových služeb je 

Ministerstvo životního prostředí České republiky. Provoz samotný zajišťuje CENIA, česká 

informační agentura životního prostředí.  

Na tomto geoportálu tedy můžeme vyhledávat jednotlivé lokality, adresy či území, 

můžeme vyhledávat úřady v námi zvolených územích či lokalitách. Kromě toho lze zde 

najít pomocí tematického rozdělení mnoho informací o životním prostředí České republiky 

a nejen o něm. Záložka tematické úlohy na tomto geoportálu obsahuje různé oblasti 

informací, jež můžeme zjistit o území, které nás zajímá. Vše je prezentováno v mapě, která 

zobrazuje například hustotu zalidnění, vybavenost obcí z hlediska kanalizace, nemocnic, 

knihoven a dalších (tato data poskytuje Český statistický úřad), nebo z oblasti životního 

prostředí jako jsou škody na vodách, údaje o povodních v roce 2006, typologie české 

krajiny, chráněná území, informace z oblasti dopravy a také zde nalezneme vojenské a 

katastrální mapy a mnoho dalšího. 

Ale abychom mohli toto všechno na geoportálu vidět, je nutné získat prostorová data. 

Prostorová data a metadata o nich získává CENIA z dílčích informačních systémů resortu, 

partnerských organizací v resortu i mimo něj.  

V oblasti životního prostředí jsou geografické informační systémy využívány hojně. 

Používají se příkladně v geologických i hydrometeorologických institucích nebo jako 

nástroj pro správu vodních toků a lodní dopravy. 

Mimo vytvoření geoportálu je primárním důvodem pro získávání, správu a 

aktualizaci prostorových dat to, že ze získaných prostorových dat Ministerstvo životního 

prostředí a organizace v rámci resortu provádí další činnosti jako jsou například tvorba 

klimatických map a analýza sledování klimatu, globálního oteplování apod., tvorba a 

aktualizace geologických map a map národních parků, evidence vodních toků a lodní 

dopravy, evidence a sledování chráněných krajinných oblastí, sledování chráněných 

živočichů i rostlin, sledují se povodňová rizika a rizika dalších přírodních katastrof, 

polomů a tak podobně. Geografické informační systémy se využívají pro analýzy změn a 

vývojů v krajině. Pomocí aktuálních družicových i leteckých snímků se zjišťuje stav 

rozsáhlých území např. po přírodní katastrofě. S využitím prostorových dat se například 

modeluje rekultivace bývalých lomů, dolů, evidují a spravují se zelené plochy ve městech, 

spravují se lesy a vodní zdroje. 
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Důležitým a nezbytným úkolem Ministerstva životního prostředí (Ministerstvo ŽP) 

do budoucnosti je na poli prostorových dat zlepšit a optimalizovat jednotný informační 

systém. V souvislosti s tím vedení Ministerstva ŽP schválilo v červnu roku 2008 

Informační strategii resortu MŽP pro roky 2008-2010. V tomto dokumentu se hovoří o 

nutnosti dosáhnout interoperability (=schopnost systémů vzájemně si poskytovat služby a 

efektivně spolupracovat) resortních informačních systémů, o řízení tvorby informačního 

obsahu a informačních toků, o dosažení vysokého stupně elektronických služeb 

(eGovernment) a řadě dalších cílů. Právě v souvislosti s aktivitami Ministerstva vnitra v 

oblasti eGovernmentu bude muset Ministerstvo životního prostředí vyřešit provázání 

informačních systémů se základními registry státní správy, datovými schránkami 

podnikatelů a portálem CzechPoint.  

5.2 Ministerstvo obrany – Armáda České republiky 

 Armáda České republiky (AČR) je také významným vlastníkem, hlavně pak tvůrcem 

prostorových dat v České republice. Armáda ČR využívá prostorová data jako součást 

informačních systémů, které slouží k podpoře velení a řízení armády, trenažérových a 

simulačních technologií. 

V rámci Armády ČR byla vytvořena speciální skupina lidí, která prostorová data 

pořizuje, spravuje a aktualizuje. Tato skupina lidí pracuje pod názvem Geografická služba 

Armády České republiky (GeoSl AČR) a pro potřeby obrany republiky zabezpečuje 

geodetické a geofyzikální měření, mapovací práce, produkuje standardizované 

topografické a speciální mapy a digitální prostorová data.  

Hlavním úkolem GeoSl AČR je tedy sběr a shromažďování informací o území, zpracování 

a vydávání státních mapových děl, pozemních, leteckých a speciálních map, plánů měst, 

ortofotomap a fotodokumentů, topografických, geodetických, geofyzikálních, 

astronomických a vojenskogeografických podkladů, poskytování informací a analýz terénu 

a průběžná aktualizace všech jejích produktů. K nejdůležitějším úkolům GeoSI AČR také 

patří zabezpečení jednotek AČR vysílaných do mezinárodních mírových a humanitárních 

misí, příprava geografických podkladů podle požadavků SOC MO (Společné operační 

centrum Ministerstva obrany) a zabezpečení vojenských cvičení na území republiky. 

Nezastupitelnou roli má GeoSl AČR v oblasti topografické přípravy a výcviku příslušníků 

AČR a odborné přípravy personálu pro ni samotnou. Dalším zásadním úkolem, na jehož 
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řešení se GeoSl AČR podílela, je zavedení a užívání družicového navigačního systému 

GPS v AČR. Specialisté GeoSl AČR poskytují v oblasti GPS odbornou a technickou 

podporu. 

Geografická služba Armády České republiky při plnění úkolů úzce spolupracuje s 

oborově příbuznými orgány a organizacemi státní správy a samosprávy České republiky 

zejména v oblastech služeb a zpracování geografických informací a technického a 

technologického rozvoje. Nejvýznamnějším partnerem je v této oblasti Český úřad 

zeměměřický a katastrální (ČÚZK), se kterým GeoSl AČR od roku 2003 spolupracuje na 

projektu společného leteckého měřického snímkování území České republiky a postupně 

rozvíjí další projekty vzájemné spolupráce. Stále významnější postavení má GeoSl AČR v 

oblasti krizového řízení. V rámci své vojensko-odborné působnosti spolupracuje s orgány 

integrovaného záchranného systému při řešení krizových situací zejména živelných 

katastrof a průmyslových havárií. V těchto případech nejde jen o zeměpisné souřadnice, 

ale i o údaje o okamžité situaci na místě jako je aktuální počasí, tlak, teplota, viditelnost, 

rozptylové podmínky, směry větru, druhy zamoření apod., což je velmi významné zejména 

při havárii chemického závodu. Tato data jsou důležitá pro integrovaný záchranný systém, 

popřípadě bojové jednotky. 

  Od roku 2006, v souvislosti s vydáním nařízení vlády č. 430/2006 Sb., GeoSl AČR 

poskytuje své produkty mimoresortním orgánům. Důvodem je jejich využití při řešení 

problematiky obrany státu a krizového řízení. Nepřehlédnutelnou pomocí GeoSl AČR byla 

aktivita při plnění úkolů geografické podpory krizového řízení při povodních v České 

republice v letech 2002 a 2006, kdy vyráběla a poskytovala geografické produkty pro 

ústřední krizový štáb a orgány na vládní i místní úrovni. Významné postavení GeoSl AČR 

zaujímala v oblasti geodetického zabezpečení výstavby náhradních mostních provizorií na 

místech mostů poničených povodněmi. Díky tomu je GeoSl AČR považována za 

nepostradatelného partnera při krizovém řízení a to nejen na území našeho státu. GeoSl 

AČR vlastní řadu geografických produktů z celého světa, a proto je schopna zabezpečovat 

jak složky AČR, tak i civilní složky ( např. záchranářské týmy), které jsou vysílané do 

oblastí postižených živelními pohromami s katastrofálními důsledky.  

Jako příklad důležitosti, odbornosti a úspěšnosti GeoSl AČR lze uvést využití metod 

a postupů globální geodézie (konstanta W0, metodika tvorby světového výškového 

systému) vyvinutých specialisty GeoSl AČR v projektech NASA a Světové geodetické 
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organizace, dále vytvoření první vektorové geografické databáze DMÚ 200 z území ČR, 

ocenění firmy ESRI za nejlepší produkt v oblasti GIS za digitální model území DMÚ 25 

nebo ocenění Mapa roku 1998 za mapy JOG (Joint Operations Graphic) a Mapa roku 2003 

za soubor nových standardizovaných topografických map měřítek 1 : 25 000 a 1 : 50 000. 

Do budoucnosti se bude GeoSl AČR snažit rozvíjet spolupráci s partnerskými 

orgány, zejména Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, orgány státní správy a 

územní samosprávy, orgány krizového řízení a integrovaného záchranného systému a v 

neposlední řadě s držiteli a správci strategicky významných lokálních a specializovaných 

dat a informačních systémů. Účelem spolupráce je získávání a poskytování kvalitních, 

aktuálních geografických informací pro potřeby obrany republiky při ohrožení vojenského 

i nevojenského charakteru, což obsahuje výměnu podstatných a vhodných informací. 

Mimo to je cílem GeoSl AČR plnit úkoly v  oblastech vojenské geodézie, dálkového 

průzkumu Země včetně speciálního průzkumu a analýz terénu, geoinformatiky, speciální 

vojenské kartografie, topografického mapování, kartopolygrafie a přímé geografické 

podpory bojové činnosti vojsk a speciálních činností AČR v krizových situacích na území 

České republiky i v zahraničí. Hlavní pozornost GeoSl AČR bude nadále zaměřena na 

rychlost a aktuálnost dodaných podstatných informací a na jejich dostupnost uživateli, na 

poskytování geografické podpory ozbrojeným silám ČR a krizovým štábům integrovaného 

záchranného systému při řešení nevojenských ohrožení, zejména teroristických ohrožení, 

živelních pohrom a průmyslových havárií. 

5.3 Český úřad zeměměřický a katastrální  

Český úřad zeměměřický a katastrální je jedním z úřadů, které stály u zrodu 

využívání prostorových dat v České republice. Jako první začal s digitalizováním 

stávajících papírových map. Organizační struktura ČÚZK je složena ze 14 Katastrálních 

úřadů, pod které spadá dalších 107 Katastrálních pracovišť, dále ze Zeměměřického úřadu, 

sedmi Zeměměřických a katastrálních inspektorátů  a konečně z Výzkumného ústavu 

geodetického, topografického a kartografického. Celá organizační struktura má co dočinění 

s prostorovými daty.  

Do působnosti Zeměměřického úřadu spadá mimo jiné vykonávat správu 

geodetických základů České republiky a správu Základní báze geografických dat České 

republiky ZABAGED®.  
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Velkou měrou přispěl Zeměměřický úřad k tvorbě ZABAGED®, jejíž začátek se 

datuje kolem roku 1994. Vytváření ZABAGED® trvalo deset let a v prvním čtvrtletí roku 

2004 bylo dokončeno v rozsahu celého území České republiky. V roce 2005 byla pak 

provedena první celoplošná aktualizace. Druhé celoplošné aktualizace se dočkala 

ZABAGED® v roce 2006, čímž bylo dosaženo 54,7 procentuálního pokrytí území ČR. 

ZABAGED® je geografický informační systém spojující prostorovou složku objektů a 

složku atributovou, která obsahuje informace o jednotlivých geografických objektech, tj. 

prostorových datech. Základní bázi geografických dat najdeme na geoportálu ČÚZK 

(http://geoportal.cuzk.cz/), který také zajišťuje Zeměměřický úřad. Na tomto geoportálu se 

soustřeďují všechny produkty, které jsou založené na prostorových datech. Jedná se, kromě 

již zmiňované ZABAGED®, o různé druhy map, jež jsou popsané v kapitole č. 3 Existující 

zdroje prostorových dat. Katastr nemovitostí, Ortofoto, Správní a katastrální hranice, 

CZEPOS, což je síť pevných GPS referenčních stanic a Bodová pole jsou také součástí 

geoportálu. Geoportál ČÚZK je tedy internetové rozhraní pro přístup k prostorovým 

datům. Kromě prohlížení a vyhledávání prostorových dat pomocí metadat, je možné si zde 

i objednat soubory obsahující geodata, či si objednat služby s pořizováním prostorových 

dat spojené. Směrnice INSPIRE je přitom základním dokumentem, podle kterého se služby 

poskytují a umožňuje se sdílení geodat. Nově od 6.4.2009, kdy byl spuštěn zkušební 

provoz inovovaného Geoportálu ČÚZK je součástí i metadatový geoportál. Tento 

„geoportál v geoportálu“ má vlastní rozhraní pro vyhledávání. Kromě toho byla provedena 

implementace WMS služeb, což je prezentováno pomocí Aplikace Geoprohlížeč – veřejné 

prohlížecí služby. Tento Geoprohlížeč je určen pouze pro prohlížení dat a jsou zde 

zpřístupněny datové sady jak vektorového tak rastrového charakteru ZABAGED®, nově 

tedy doplněné o definiční bod adresního místa. Byl také spuštěn systém hlášení reklamací a 

změn v geografických podkladech spravovaných Zeměměřickým úřadem, což je zpětnou 

vazbou pro Zeměměřický úřad o kvalitě a hlavně přesnosti prezentovaných geodat.  

 Zeměměřický úřad a potažmo i Český úřad zeměměřický a katastrální si do 

budoucnosti vytyčil jako cíle dále zdokonalovat a rozšiřovat služby poskytované na 

Geoportálu ČÚZK a to sjednocením ovládání aplikací dostupných z Geoportálu, 

odstraněním duplicitních funkcí, propojením Geoportálu ČÚZK s dalšími interními 

systémy a úpravou monitoringu, reportingu a WCS mapových služeb dle směrnice 
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INSPIRE. To je úzce spojeno s dalším rozšiřováním a aktualizací ZABAGED®, jež je 

základem pro Geoportál ČÚZK.  

5.4 Český statistický úřad  

 

 Dalším úřadem, který pracuje s prostorovými daty, je Český statistický úřad. 

Nejznámějším a největším příkladem využití prostorových dat v činnosti úřadu je akce 

Sčítání lidu, domů a bytů, která proběhla v roce 2001. Český statistický úřad v souladu se 

zákonem č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů, v roce 2001 zpracoval prostorová 

data, pro tento úkol nazývanými územní informace sčítání lidu (dále SLDB), které byly 

východiskem pro územní přípravu sčítání, jeho provedení, zpracování a prezentaci 

výsledků. Při tvoření územních informací SLDB 2001 spolupracoval Český statistický 

úřad s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním 

a jeho organizačními složkami, Okresními úřady a zejména s obcemi a stavebními úřady. 

Významným nástrojem zpracování prostorových dat, tedy územních informací se stala 

platforma geografického informačního systému, ve kterém byla a je umístěna rozhodující 

část územních informací SLDB a do kterého se mohly postupně umisťovat další prostorově 

vztažená data Českého statistického úřadu v tématických vrstvách.  

 Český statistický úřad vytvořil registr sčítacích obvodů a budov, který představuje 

hierarchicky uspořádanou soustavu evidovaných objektů a který podchycuje jejich 

vzájemné vazby a změny v obsahu, čase a prostoru. Podstatou registru sčítacích obvodů a 

budov (dále RSO) je soustředění informací o soustavě územních prvků a územně 

evidenčních jednotek, podchycující územní, správní, sídelní a statistické struktury. Dále se 

v registru nachází evidence budov nebo jejich částí (vchody) s přidělenými popisnými 

nebo evidenčními čísly. Do registru se také zapisují skupiny velikostí sledovaných objektů, 

jejich územní příslušnost ke správním obvodům a souhrnné identifikační údaje, doby 

platnosti a technické parametry budov či bytů. Součástí registru jsou tedy nejen adresy 

budov, ale také jejich souřadnicové vyjádření a atributy. 

RSO je ucelená databáze a geografický model sídelní, statistické, technické a 

administrativní struktury státu. Jeden ze zakomponovaných nástrojů RSO je vymezování 

územních prvků nad mapovými podklady. Je to současně další možnost jak využívat a 

propojovat  statistický a geografický informační systém. V registru se užívá map středního 
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měřítka (Základní mapa České republiky 1:10 000, Základní báze geografických dat – 

ZABAGED/2) a map velkého měřítka (mapy katastru nemovitostí, ortofoto snímky). 

Podstata registru spočívá v tom, že je prostředkem aktualizace opory zabezpečení  

statistických zjišťování, u kterých bytová domácnost je jako výběrová jednotka. Dále je 

prostředkem pro přípravu, zpracování a prezentaci sčítání lidu, domů a bytů. Tento registr 

slouží ke správě územních identifikací a pro veřejnost je zpřístupněn od roku 2004. Český 

statistický úřad na vyžádání bezplatně poskytuje geodata a metadata o budovách, ulicích a 

sčítacích obvodech státní správě a samosprávě.  

Přemísťování lokálních dat do centrální databáze popisných a geografických dat byl 

dokončen v roce 2003. Od září stejného roku je zprovozněn on-line přístup správcům a 

uživatelům přes celé spektrum prostředků. Od 1. června 2005 jsou zprovozněny webové 

aplikace pro prohlížení budov a územních celků napříč celou hierarchií prvků. Promyšlená 

příprava dalšího vývoje RSO spočívá v přípravě internetového prohlížení mapových 

vrstev. Záměrem je propojení statistických registrů a tvoření jejich soustav, propojení na 

registry veřejné správy, příprava na další akci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.  

Součinnost se Zeměměřickým úřadem na tvorbě a aktualizaci uliční sítě a na zpřesňování 

adresních míst ve vztahu k vrstvě budov v ZABAGED®  a k leteckým snímkům je 

považována za velmi významný vývoj RSO.  

Všechny produkty, nebo-li výstupy z registru, jsou popsány metadaty o původu, 

kvalitě, struktuře, interpretaci dat aj.. Výstupem z registru se rozumí zejména exporty 

budov a adres, geografické produkty hranic statistických obvodů a bodové vrstvy budov.  
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6 Závěr 

 Zadané téma, byť se to nezdá, je velice rozsáhlé, přestože se omezuje jen na státní 

správu. Fakt, že se oblast využití prostorových dat zaměřuje pouze na státní správu a 

nikoliv na celou veřejnou správu, byl zásadní informací pro vytváření této bakalářské 

práce. Rozdíl spočívá především v tom, že konkrétní informace o činnostech jednotlivých 

orgánů státní správy jsou pro běžného občana špatně dostupné. V případě veřejné správy je 

tento úkol snazší už jen proto, že veřejná správa zahrnuje územní samosprávu a informace 

o činnostech jejích jednotlivých odborů  jsou častěji odtajňovány a prezentovány ještě před 

dokončením projektu. 

 Cíle této bakalářské práce byly dva, a to seznámení s pojmy přímo či nepřímo 

související s prostorovými daty a vypracování přehledu využití prostorových dat ve státní 

správě. První cíl byl splněn. Totéž se ale nedá říci o druhém cíli, ten zcela naplněn nebyl. 

Toto hodnocení o dosažení vytyčených cílů uvádím proto, že si uvědomuji absenci celé 

řady příkladů, které by popisovaly činnosti zakládající se na geodatech. Pro vysvětlení 

nesplnění tohoto cíle je nutné se zmínit o tom, že orgánů státní správy je takové množství, 

které není možno zanalyzovat v rozsahu této bakalářské práce a to nemluvě o tom, že 

každý tento orgán realizuje v rámci své působnosti několik projektů založených na práci 

s geodaty.  

 Prostorová data a jejich počítačově zpracovatelná forma, tzv. geodata, jsou velkým 

přínosem pro celou společnost. Díky aktivitám nejen státní správy ale i územní 

samosprávy patří Česká republika k zemím, které v této oblasti vynikají a to v porovnání se 

zeměmi celého světa. Z pohledu běžného člověka jsou přínosem především v souvislosti se 

službami, které poskytuje Integrovaný záchranný systém. Na skutečnosti, že se snižuje 

dojezdová doba sanitek, hasičských jednotek a policejních hlídek má právě zásluhu i 

využití prostorových dat a to například díky používání GPS systémů. Bezesporu významný 

přínos geodat je jejich využití při krizových situacích, ať už se jedná o povodně, požáry či 

průmyslové havárie v době příměří, nebo o strategie bojů v případných válečných 

konfliktech. Kdybychom dnes přišli o možnost získávat, zpracovávat a využívat geodata, 

velmi citelně bychom to poznali při běžných a každodenních činnostech.  

 Využití prostorových dat je trendem, který je stále více aktuální. Využití geodat 

v blízké budoucnosti vidím mimo jiné v boji s organizovaným zločinem, extrémistickými 
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skupinami či teroristy. Podrobnější geodatabáze o hledaných či nebezpečných osobách, ale 

také hlavně provázanost těchto databází v rámci celého světa přispějí k vyšší úspěšnosti při 

řešení jednotlivých případů. Dalším využitím, které by mělo velký přínos, je zřízení 

geodatabáze o zdravotním stavu všech jedinců. Podmínkou pro efektivitu takovéto 

databáze je ovšem jednak povinnost jejího využívání, zakotvené v právní legislativě státu a 

dále opět její provázanost s geodatabázemi stejného druhu po celém světě. Nikoliv 

bezvýznamnou, ale naopak nutnou podmínkou využívání jakékoliv databáze státní správou 

je její bezpečnost. Tím mám na mysli, že využití databáze musí být rezistentní vůči 

zneužití neoprávněným subjektem a zároveň rezistentní vůči falšování a zkreslování dat 

v ní obsažených.  
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