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Anotace  

Aktualizace dat územně analytických podkladů (ÚAP) je soustavná činnost 

pracovníků úřadu územního plánování v každé obci s rozšířenou působností (ORP). 

Data pro aktualizaci jsou poskytována v různých intervalech, podrobnosti, formátech 

a datových strukturách. Práce se zabývá možností automatické aktualizace dat 

s využitím nástrojů, které poskytuje systém ArcGIS firmy ESRI. 

 

Pro vytvoření nástrojů byla použita data ORP Litoměřice a datový model ÚAP 

Ústeckého kraje, princip tvorby je však stejný pro všechna prostorová data a možné 

datové modely. Vytvořené nástroje zjednodušují a zrychlují aktualizaci dat (import do 

datového modelu) a snižují možnost hrubých chyb a omylů způsobené lidským 

faktorem při „ruční“ aktualizaci. 

 

Klíčová slova: ÚAP, GIS, ArcGIS Data Interoperability, územní plánování 

Summary 

Updating data of planning analytical materials (ÚAP) is a systematic activity of 

staff at every municipality with extended competence (ORP). Data for updating are 

provided at various intervals, details, formats and data structures. The thesis focuses 

on possible automation data updates using the tools provided by ESRI ArcGIS 

system. 

To create the tools, data of ORP Litomerice and a data model ÚAP Usti Region 

were used, the principle of work is though identical for all spatial data and possible 

data models. Tools developed in this theses simplify and accelerate data update 

(import to data model) and reduce the possibility of blunders and errors caused by 

the human factor in the "manual" update. 

 
Keywords: land survey data, data, GIS, ArcGIS Data Interoperability, Spatial 
Planning 
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SEZNAM ZKRATEK 

České zkratky 

AOPK  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

ČEPS 
 Česká přenosová soustava, společnost provozující ze zákona přenosovou soustavu    
ČR 

ČR  Česká republika 

DM  Datový model 

DMVS  Digitální mapa veřejné správy 

EU  Evropská unie 

GIS  Geografický informační systém 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

KÚ ÚK  Krajský úřad Ústeckého kraje 

MAWIS  Mapový portál MAWIS, vyvinut společností Hrdlička spol. s. r. o. 

NPÚ  Národní památkový ústav 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

ROP 
 Regionálního operační program, určený pro čerpání prostředků z fondů Evropské  
Unie 

RURÚ  Rozbor udržitelného rozvoje území 

ÚP  Územní plánování 

ÚAP  Územně analytické podklady 

ZOZ  Zkoušky odborné způsobilosti 

ZUR  Zásady územního rozvoje 

Cizojazyčné zkratky 

CAD  Computer Aided Design 

CD  Compact Disk, optické paměťové medium 

DGN  Vektorový formát společnosti Bentley Systems 

DVD  Digital Video Disc, optické paměťové medium 

DWG „Drawing“, formát souborů programu AutoCAD 
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GML   Geography Markup Language, modifikace  XML pro vektorová data 

HW  Hardware 

INSPIRE  INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe 

LYR  Layer file, soubor vrstvy, určuje nastavení symboliky, tvaru, atributů a dalších údajů 

NET4GAS  Dceřinná společnost RWE, provozuje plynovody 

PDF  Portable Dokument Format, přenosný formát dokumentu 

RWE  Německá energetická společnost 

RWE GasNet  Distribuční společnost skupiny RWE 

SHP  Shapefile, geoprostorový vektorový formát dat  

SW  Software 

TTF True Type Font, formát pro fonty (písma) 

XLS  Tabulkový soubor Microsoft Office Excel 

XML  Extensible Markup Language, značkovací jazyk 
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ÚVOD 

Územně analytické podklady slouží jako datová základna pro rozbor 

udržitelného rozvoje území a podklad pro tvorbu územních plánů. Aktualizace dat 

územně analytických podkladů (ÚAP) patří mezi soustavnou činnost pracovníků 

úřadu územního plánování v každé obci s rozšířenou působností (ORP) případně 

krajského úřadu. Stavební zákon ukládá povinnost úřadům územního plánování 

pořizovat a spravovat tato data, poskytovatelům tato data tzv. údaje o území 

poskytovat. Data pro aktualizaci jsou poskytována v různých časových intervalech, 

podrobnosti, formátech a datových strukturách. Práce se zabývá možností 

automatické aktualizace dat (import různorodých dat do dané datové struktury) 

s využitím nástrojů, které poskytuje prostředí systému ArcGIS for Dektop verze 

10.1 firmy Esri. 

Pro vytvoření nástrojů byla použita data ORP Litoměřice a datový model 

ÚAP Ústeckého kraje, princip tvorby je však stejný pro všechny prostorová data  

a možné datové modely. Vytvořené nástroje zjednodušují a zrychlují aktualizaci 

dat (import do datového modelu) a snižují možnost hrubých chyb a omylů 

způsobené lidským faktorem při „ruční“ aktualizaci.  

Nástroje je možné využít na úřadech využívajících stejný datový model pro 

správu dat, po úpravě případně pro jiné. Text může sloužit jako návod pro 

seznámení s nástroji  ArcGIS for Desktop a nabídnout postup pro vytvoření 

nástroje vlastního. 

Práce volně navazuje na bakalářskou práci Správa dat ÚAP ORP 

LITOMĚŘICE a návrh jejich využití v rámci informačního systému úřadu [28]. 

K volbě tématu přispělo to, že pracuji na městském úřadě v Litoměřicích jako 

správce geografického informačního systému (GIS) a problematiku správy dat 

sleduji od počátku zákonné povinnosti v roce 2007. 
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Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je vytvoření sady nástrojů (toolboxů) pro konverzi 

prostorových dat územně analytických podkladů a jejich import do datového 

modelu v prostředí ArcGIS verze 10.1. Pro tvorbu nástrojů budou použita jako 

vstup a výstup konkrétní data a datový model. Princip tvorby je však všeobecný  

a lze jej aplikovat na různá prostorová data a datové modely. Data slouží pro 

aktualizaci územně analytických podkladů úřadu územního plánování  

v Litoměřicích. Využíván je jednotný datový model Ústeckého kraje (DM ÚAP/ÚP). 

V rámci práce bude popsán současný stav správy dat, provedena analýza 

předávaných dat od poskytovatelů a vybrána data vhodná pro sestavení nástrojů 

pro automatizovanou konverzi dat včetně doplnění povinných atributů. Rešeršní 

část práce popisuje dostupné nástroje pro konverzi dat v prostředí ArcGIS for 

Desktop. Pro vybraná data budou navrhnuty a vytvořeny konverzní nástroje 

(toolboxy) pro převod do datového modelu. Výstup této práce bude využíván 

úřadem územního plánování v Litoměřicích, který také zapůjčil data. Ta nemohou 

být z licenčních důvodů dále šířena.  
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY ÚAP  

1.1 Územní plánování 

Územní nebo také používaný pojem prostorové plánování (ang. Spatial 

Planning) definujeme jako řízení změn v prostředí. Zpravidla se tím rozumí 

plánování všech složek prostředí, včetně společenského. Územní plánování se 

vždy týká většího množství lidí, různých zájmových skupin. Vždy se jedná  

o proces s dlouhodobým efektem na rozvoj území. Územní plánování je proces, 

který musí počítat i s jevy, které ještě nenastaly, ale které s určitou mírou 

pravděpodobnosti nastanou a na které je potřeba předem reagovat. Jako příklad 

lze uvést plánování rezerv pro rozvoj zastavěných ploch. [6]  

Právní rámec pro územní plánování je tvořen zákonem č. 183/2006 Sb.  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č.500/2006 

Sb. Oba právní předpisy byli novelizovány s účinností od 1.1.2013 zákonem  

č. 350/2012 a vyhláškou č.458/2012 Sb. Z §18 stavebního zákona vyplývá, že 

cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 

rozvoj území. Stavební zákon pro naplnění cílů  územního plánování dává  

k dispozici tzv. nástroje územního plánování, kterými jsou: 

a) územně plánovací podklady, 

o územně analytické podklady  

o územní studie 

b) politika územního rozvoje ČR, 

c) územně plánovací dokumentace,  

o zásady územního rozvoje krajů  

o územní plány pro města a obce 

o regulační plány 

d) územní rozhodnutí a územní řízení, 

e) územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území, 

f) a tzv. úpravy vztahů v území zahrnující předkupní právo a náhrady za 
změny v území [36],[37],[40],[41]. 

V diplomové práci se soustředím na část územně analytické podklady. 

1.1.1 Územní plán  

Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily 

další výstavbu a trvalé udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu 

mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané 

území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby 

umožnil existenci a přežití i generací příštích.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Generace
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Samotný průběh tvorby územního plánu se řídí také správním řádem, který 

upravuje procesní a formální náležitosti pořizování územních plánů, které jsou 

nyní vydávány jako tzv. opatření obecné povahy.  

1.1.2 Územně analytické podklady 

Povinnost pořizovat územně analytické podklady (ÚAP) vyplývá ze 

zmiňovaného Stavebního zákona. Zpracování podkladů se řídí novelizovanou 

vyhláškou č. 500/2006  o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Vyhláška  

mj. definuje 119 sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí (příloha 

2). Pod pojmem „jev“ si lze představit vše, co lze pozorovat, měřit, počítat, 

zaznamenávat  a vymezovat v území kolem sebe. Jedná se o rozsáhlý seznam 

informací a dat, které se váží k určité části území, například ploše, pozemku, 

přírodnímu útvaru nebo stavbě. ÚAP tvoří základ pro tvorbu územních plánů obcí. 

Jedná se o územně plánovací podklad sestávající se z podkladů pro rozbor (údajů 

o území) a samotný rozbor stavu a vývoje jednotlivých tematických oblastí  

a vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti rozvoje (RURÚ). 

Zákonná povinnost shromažďovat, zpracovávat, zveřejňovat a poskytovat 

data územně analytických podkladů je dána obcím s rozšířenou působností, 

kterých je v ČR 205 a krajským úřadům. Cca 80% získávaných dat jsou geodata, 

tedy data, se vztahem ke konkrétnímu místu na Zemi. Informace v nich obsažené 

umožňují využít přidanou hodnotu - zobrazením v mapě. Ve výsledné podobě se 

jedná o vektorová data v různých formátech s atributovou složkou. Mezi další 

získávaná data patří tabulární data, výstupy z databází např. počet obyvatel, 

nezaměstnanost, ekonomická činnost, velcí znečišťovatelé, počet nově 

postavených bytů apod. 

Obce získávají množství geoinformací, jejichž vzájemná interpretace  

a vizualizace často přináší nové poznatky. Pro efektivní správu, ale také následné 

využití těchto dat je nezbytností využití geografického informačního systému 

(GIS). Vzniklá tématická geodatabáze, slouží jako podklad pro tvorbu výkresů – 

hodnot, limitů, problémů a záměrů. Data slouží i jako podklad pro rozhodování 

dalších orgánů veřejné správy např. Stavebních úřadů. 

Zákon nespecifikuje celostátní standard pro správu a distribuci rozsáhlého 

množství převážně prostorových dat. Snahy o standardizaci existují na úrovni 

krajů, ale metodiky a datové modely se liší. Dodržování popsaných pravidel není  

v krajích, které je doporučují, povinné a tedy právně vymahatelné. 
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1.1.3 Pořizovatelé ÚAP 

Podle Stavebního zákona ÚAP pořizují: 

- úřady územního plánování pro své správní obvody (ORP) v podrobnosti  

a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů (ÚP) a regulačních plánů 

- krajské úřady pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro 

pořizování zásad územního rozvoje (ZUR) 

1.1.4 Údaje o území 

Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel (úřad územního 

plánování obce s rozšířenou působností případně krajského úřadu) zejména na 

základě údajů o území, průzkumů území a statistických údajů. Údaje o území 

zahrnují informace nebo prostorová data: 

• o stavu území, 

• o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území 

(například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě) a která vznikla nebo 

byla zjištěna zejména na základě právních předpisů, 

• o záměrech na provedení změn v území. Údaje o území zahrnují také 

informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí 

platnosti a účinnosti, které se vyplňují do pasportu údaje o území. 

Údaj o území obsahuje: 

• textovou část, která obsahuje popis údaje o území (parametry údaje  

o území, které nelze vyjádřit v grafické části), 

• grafickou část (pokud je údaj o území zobrazitelný v mapovém podkladu), 

která obsahuje zobrazení údaje o území včetně použitého měřítka a legendy, 

• informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo 

nabytí účinnosti, obsažené v tzv. pasportu údaje o území. Údaje o území se 

poskytují především v digitální formě.  

Vzor pasportu k poskytovaným datům, daný vyhláškou, je umístěn v příloze 3  

práce. Skládá se ze tří částí – listů. První obsahuje kontaktní informace 

poskytovatele, druhý popisuje poskytovaná data a třetí části, která potvrzuje 

správnost zapracování poskytnutých dat. 

1.1.5  Poskytovatelé údajů o území 

Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená 

právnická osoba, vlastník dopravní infrastruktury a vlastník technické 

infrastruktury. Údaje o území dodává poskytovatel údajů především v digitální 

formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění.  
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Obr. 1 Ukázka výkresu teplovodu z roku 1972  

[zdroj: archiv pořizovatele] 

Zákon neurčuje formu ani způsob poskytnutí dat. V praxi se lze setkat 

s mnoha vektorovými formáty. V přechozích letech byla možnost předávat údaje 

i ve formě tištěných výkresů či zákresů na mapě, která často nebyla vhodná pro 

další zpracování (obr.1). Od roku 2013, po uplynutí šestiletého přechodného 

období (§185 SZ), jsou poskytovatelé povinni předávat polohopisné údaje 

v souřadnicovém systému S - JTSK v měřítku katastrální mapy nebo 

podrobnějším. 

Poskytovatelé údajů poskytují údaje o území zdarma. Pouze vlastník 

dopravní a technické infrastruktury je oprávněn požadovat na pořizovateli ÚAP 

úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o území podle zákona, nejvýše 

však do výše nákladů na pořízení kopií, nosičů dat a nákladů na doručení 

pořizovateli. Způsob poskytování se liší převážně podle velikosti poskytovatele. 

Celostátní poskytovatelé investovali do webových portálů, které umožňují výběr  

a stažení dat oprávněným osobám, lokální poskytovatelé většinou zasílají poštou 

CD se skutečným zaměřením stavu často bez dalších informací o struktuře dat. 

(příloha 15). Metodický návod [26] pro pořizování ÚAP uveřejněný na webu 

Ústavu územního rozvoje zmiňuje možnosti poskytnutí dat: 

 Poskytovatel údaje doručuje pořizovateli údaj o území včetně vyplněného 

pasportu údaje o území  

• přímo do vlastních rukou adresáta, 
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• prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou 

adresáta,  

• prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu adresáta;  

přiložený pasport údaje o území musí být ověřen elektronickým podpisem 

podle zákona č. 227/2000 Sb.,  

• prostřednictvím internetového portálu;  pasport údaje o území musí být  

v tomto případě doručen prostřednictvím veřejné datové sítě na 

elektronickou adresu adresáta a ověřen elektronickým podpisem podle 

zákona č. 227/2000 Sb., nebo musí být odeslán prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou adresáta. 
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2 DATOVÉ MODELY ÚAP 

V předchozí kapitole bylo zmíněno, že stát neurčuje standard pro jednotné 

zpracování dat. Zákon určuje co se má dělat nikoliv jak. Množství geoprostorových 

dat je účelné spravovat v geodatabázi jejíž struktura je dána datovým modelem. 

Na území České republiky je používáno několik datových modelů vytvořených 

převážně komerčními subjekty. Mezi tvůrce datového modelu lze zařadit firmu 

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. s datovým modelem MINIS používaným v kraji 

Vysočina, Královohradeckém, Pardubickém, Středočeském, Jihočeském, 

Olomouckém a Karlovarském kraji. V Plzeňském, Ústeckém a Moravskoslezském 

kraji je využívám datový model ÚAP/ÚP vytvořený firmou T-MAPY spol. s r.o. 

Jihomoravský kraj využívá datový model vytvořený firmou AGERIS s.r.o. [9], [14], 

[15], [20], [24], [25], [30], [33]. 

2.1 Ústecký kraj 

Ústecký kraj dlouhodobě vyvíjí snahu o sjednocení dat územně analytických 

podkladů a územních plánů. Snaha o stejnou datovou strukturu pramení 

z několika důvodů: 

a) připravovaného krajského (geo)portálu ÚAP – projekt DMVS 

b) směrnice INSPIRE 

c) snahy o sjednocení územních plánů (datové i vizuální) 

d)  programu na podporu přeshraniční spolupráce CROSS-DATA  

Projekt DMVS  

Projekt „Digitální mapa veřejné správy“ (DMVS) nabídne sjednocení dat  

z různých geografických informačních systémů v jedné aplikaci. Cílem projektu je 

usnadnění výkonu veřejné správy a zpřístupnění prostorových dat pro úřady  

i veřejnost v souladu se strategií Smart Administration, prosazující efektivní  

a uživatelsky přátelskou veřejnou správu, a rozvojem eGovernmentu v ČR. 

Cíle DMVS je zajistit a podpořit: 

 garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend 

veřejné správy v území, 

 transparentnost výkonu veřejné správy, 

 dostupnost dat pro veřejnost, tedy podnikatelské subjekty i občany, 

 propojení příslušné procesy veřejné správy a související životní 

situace v územně tématickém kontextu, 

 optimalizaci služeb veřejné správy, 
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 návaznost na evropské projekty v rámci něhož budou vznikat na 

krajích a obcích s rozšířenou působností portály územního plánování, 

které budou mít za úkol zpřístupňovat veřejnosti územně analytické 

podklady (ÚAP) a územně plánovací dokumentace, tzn. zejména 

územní plány (ÚP). [22] 

 

INSPIRE   

INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciativou 

Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl 

vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury 

prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské 

infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a 

politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší 

množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a 

uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států. 

Základní principy INSPIRE: 

 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. 

 Směrnice o vybudování infrastruktury prostorových dat ve Společenství 

(INSPIRE) vyšla 25. dubna 2007 a v platnost vstoupila 15. května 2007. Vytváří 

základ pro koordinační mechanismus potřebný k fungování infrastruktury na 

evropské úrovni. Do české legislativy byla směrnice transponována formou novely 

zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, která vstoupila v 

platnost 23. října 2009. 

Součástí novely zákona byla povinnost zřídit Národní geoportál INSPIRE, 

(odkaz) který široké veřejnosti zpřístupňuje prostorová data týkající se alespoň 

jednoho z témat přílohy. Geoportál je dostupná na https://geoportal.gov.cz/. 

Služby na geoportálu umožnují uživateli vyhledávat, prohlížet, stahovat a 

transformovat data. Na geoportálu je zřízena služba elektronického obchodu  

https://geoportal.gov.cz/
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(e-shop) pro placení úhrad za poskytnutí dat, pokud jsou zpoplatněna. 

Poskytování prostorových dat a služeb je upraveno nevýhradní licenční smlouvou. 

Její návrh je součástí metadat dostupných na geoportálu. Metadaty, podle 

implementačních pravidel INSPIRE, budou opatřena všechna data i služby na 

geoportálu [17]. 

Sjednocení územních plánů (ÚP) 

Sjednocení technického zpracování ÚAP a územních plánú (ÚP) je jedním  

z předpokladů pro poskytování jednotně zpracovaných geodat z oblasti územního 

plánování. V této souvislosti Ústecký kraj (ÚK) podporuje územně plánovací 

činnost obcí dotacemi v rámci Programu obnovy venkova ÚK. Dotace se týkají 

zpracování nových územních plánů případně převedení dat nově vydaného ÚP do 

struktury jednotného datového modelu Ústeckého kraje. Požadavkem je předání 

dat nového územního plánu k využití Krajskému úřadu Ústeckého kraje ve 

struktuře datového modelu a zpracování v souřadnicovém systému S-JTSK. 

V praxi to znamená, že ne všechny územní plány budou v požadované datové 

struktuře [27]. 

CROSS-DATA 

CROSS-DATA - přeshraniční datový management pro územní plánování 

(česko-saský informační systém územního plánování), financovaný z dotací EU - 

Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce v letech  2007-2013 mezi Svobodným 

státem Sasko a Českou republikou. 

Projekt vytvoří společný webový vícejazyčný česko-saský informační systém 

územního plánování (ÚP) pro potřeby regionálního plánování a další uživatele 

územně relevantních dat (geoslužba). Orgány územního plánování budou nabízet 

data pro příhraniční prostor pomocí webových služeb ve společné prezentaci 

(geoportál). Orgány ÚP budou mít přístup k aktuálním informacím [7]. 

2.1.1 Datový model ÚAP Ústeckého kraje 

Ústecký kraj o rozloze 5 335 km2 leží na severozápadě Čech. Sousedí 

s Libereckým, Středočeským a Karlovarským krajem. Nejdelší úsek společné 

hranice má s německou spolkovou zemí Sasko. V Ústeckém kraji je 16 obcí 

s rozšířenou působností. Mezi ně patří také Litoměřice. Litoměřice jsou rozlohou 

471 m2 čtvrtou největší obcí s rozšířenou působností, do jejího správního obvodu 

patří 40 obcí (příloha č. 1). 

Práce se zabývá tvorbou importních nástrojů do datového modelu (DM) 

využívaném v Ústeckém kraji. 

Datový model ÚAP pro Ústecký kraj vytvořila firma T-MAPY spol. s.r.o. na 

základě dokumentu „Analýza proveditelnosti a návrh řešení projektu územně 

analytických podkladů v Ústeckém kraji". DM ÚAP je využíván od roku 2007. První 
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verze byla s číslem 2, další 3.1 a v současnosti se používá verze 3.2. Změna verzí 

datového modelu znamená migraci všech zpracovaných dat do nové verze 

datového modelu. 

Při prvním zpracování ÚAP použilo v Ústeckém kraji datový model 7 z 16 

ORP. V roce 2010 byla podepsána dohoda o spolupráci v oblasti ÚAP, kde se pro 

obce s rozšířenou působností v Ústeckém kraji stalo závazkem použití DM 

ÚAP/ÚPD. Součástí pořízení datového modelu nebyly sady pro vizualizaci a 

symboliku a jednotlivá ORP měla možnost zakoupit samostatně. V následujícím 

období došlo k aktualizaci datového modelu na základě výstupu pracovní skupiny 

sestávající ze zástupců úřadů územního plánování a projektantů [9] .  

Úřadům územního plánování byla poskytnuta uživatelská a technická 

dokumentace datového modelu, která je po zaregistrování zdarma přístupná 

prostřednictvím webové aplikace. K současně používané verzi DM 3.2 jsou 

k dispozici i symbolové sady pro všechny jevy (fonty TTF a soubory vrstvy LYR 

pro ArcGIS). Datový model byl předán ve formě fyzického datového modelu ve 

formě prázdné souborové struktury pro formát SHP nebo prázdné osobní 

geodatabáze pro ArcGIS. Fáze návrhu modelu - logický a konceptuální model byly 

předány s první verzí DM. V Litoměřicích jsou data ukládána do souborové 

databáze ve struktuře datového modelu verze 3.2. 

Datový model je rozdělen do tematických okruhů podle skupin jevů. 

Tématické okruhy jsou plochy s rozdílným způsobem využití, přírodní hodnoty, 

geologické podmínky, kulturní hodnoty, doprava, vodní hospodářství, vodní režim, 

energetika, spojové služby, hygiena prostředí, vymezení území, vyhodnocení vlivů 

na půdní fond, urbanistická analýza a koncepce, problémové jevy, specifická 

ochrana území, ostatní dostupné jevy a negrafická část.  

Několika set stránková dokumentace popisuje strukturu datového modelu, 

jednotlivé jevy dle vyhlášky, jejich definice, atributy a jejich přípustné hodnoty. 

Univerzálním řídícím atributem pro vizualizaci je hodnota ENTITA_ID, který je 

povinná pro všechny prvky uložené v datovém modelu. Sestavení tohoto 

identifikátoru je založeno na spojení 3 číselníků: JEV_ID jednoznačný identifikátor 

jevu, STAV_ID identifikátor stavu prvku, TOPO_ID identifikátor topologie prvku 

(není povinným atributem, odvozuje se z topologie jevu) např. navrhovaná 

(STAV_ID = 2), plocha (TOPO_ID = 3), bydlení (JEV_ID = 100200) bude mít 

hodnotu ENTITA_ID = 10020023. STAV_ID může nabývat hodnot: 1 stav, 2 návrh 

3 záměr (rezerva), 8 návrh ke zrušení, 9 zrušeno, TOPO_ID: 1 bod, 2 linie, 3 

plocha. Ukázka struktury datového modelu je v příloze č. 5. 

2.1.2 Dotazník pro obce s rozšířenou působností 

Pro obce s rozšířenou působností Ústeckého kraje jsem vytvořila dotazník 

(obr.4) s  žádostí o jeho vyplnění. Webový dotazník byl vytvořen pomocí formuláře 

v Google dokumentech. Odpovědi se ukládají do tabulky. Osm odpovědí jsem 
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obdržela do 1 hodiny po odeslání odkazu na dotazník emailem, další tři druhý den, 

zbývají do týdne. Obec Louny ani po opakované žádosti dotazník nevyplnila. 

Využití datového modelu v rámci kraje je zřejmé z mapky (obr.3), která vznikla 

jako výstup z dotazníku. 

 

 

Obr. 2 Ukázka z dotazníku 
[zdroj: vlastní pořízení] 
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Obr. 3  Přehledka využití datového modelu 
[zdroj: vlastní pořízení] 
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Datový model ÚAP ÚK využívá 93% ORP. Z obr. 4 je patrné, že  

10 respondentů (67%) používá DM ve verzi 3.2, 3 (20%) verzi 3.1 a jedno ORP 

verzi 2. Teplice používají datový model firmy Hydrosoft. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 4 Graf použití datového modelu v Ústeckém kraji  

[zdroj: vlastní pořízení] 

53% ORP zpracovává data interně v rámci úřadu, 33% má externího 

zpracovatele a 13% kombinuje oba předchozí způsoby.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 5 Graf způsobu zpracování datové části ÚAP 

[zdroj: vlastní pořízení] 

Takzvané RURÚ (rozbory udržitelného rozvoje území) zpracovává 53% ORP 

interně v rámci úřadu, 40% zadává zpracování externě a 1 ORP kombinuje oba 

způsoby. 
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Obr. 6  Graf způsobu zpracování textové části  
[zdroj: vlastní pořízení] 

 
Většina ORP používá dodanou symboliku. 
 

 

Obr. 7  Graf využití symboliky 
 [zdroj: vlastní pořízení] 

 
Žádné z ORP, které vyplnilo dotazník nepoužívá Autocad ani jiný CAD 

program pro zpracování dat ÚAP. Nadstavbu SpiritGIS ÚAP (firma Georeal s.r.o.) 

má k dispozici 5 pracovišť, 9 používá systém ArcGIS v různých licenčních 

úrovních, pouze jedno má k dispozici nadstavbu ArcGIS Data Interoperability. 
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Obr. 8 Graf používaného softwaru  

[zdroj: vlastní pořízení] 

Zajímavé může být zjištění, že ty obce, které nedisponují softwarem ArcGIS 

a nadstavbou SpiritGIS ÚAP si nechávají svá data zpracovávat externě. Jedná se 

o pracoviště vybavená softwarem Gramis, Misys, CityWare a Kompas3. 

Z výsledku  dotazníkového šetření nelze zjistit, zda je to důvod externího 

zpracování dat či důsledek např. personálního obsazení. 

 

 

Obr. 9 Způsob zpracování dat  
[zdroj: vlastní pořízení] 

Ručně data zpracovává 27% ORP, 40% poloautomaticky, 13% obcí 

kombinuje předchozí možnosti. Z důvodu externího zpracování 3 ORP neví, jak 

jsou data zpracovávána. 

Datový model ÚAP ÚK využívá většina ORP v Ústeckém kraji. Pokud by 

nadstavbu Data Interoperability mělo k dispozici více ORP v Ústeckém kraji  

(v současnosti 1) případné využití připravovaných konverzních nástrojů by bylo 

možné u více než 50% ORP, která si zpracovávají data v rámci úřadu. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU, POSKYTOVANÝCH 
DAT A JEJICH FORMÁTŮ 

Zpracování dat ÚAP prochází vývojem. První pořízení ÚAP v roce 2008 

 zpracovávala ve většině případů externí firma a byla financována z dotace.  

V současnosti většina obcí řeší svépomocí (obr.5). Jak jsem již uváděla 

v bakalářské práci [28], zpracováním ÚAP v rámci úřadu nedochází jenom  

k úsporám rozpočtových prostředků obce. Výhodou je přehled o datech, území  

a znalost „historie“ a zapracování aktualizací, nevýhodou se může stát případný 

odchod zaměstnance. Právě relativně časté změny (4 za 5 let), na pozici referenta  

ÚAP na úřadu územního plánování v Litoměřicích, přináší poznatek  

o nesnadné přenositelnosti znalostí a zkušeností a nenahraditelnosti místní 

znalosti území. Mezi rizikové faktory lze zařadit „ztrátu“ postupu zpracování dat, 

schopnost použití dostupného softwaru, orientace v datovém modelu a dříve 

poskytnutých datech. Jmenované faktory zpomalující pořizování, případně mohou 

mít vliv na kvalitu zpracování poskytovaných dat.  K tomu přispívá i v posledních 

letech omezený příspěvek na vzdělávání. 

Zákon a Ministerstvo pro místní rozvoj kladou důraz na vzdělání v oblasti 

územního plánování, přestože se při pořizování ÚAP jedná především o práci  

s geografickými daty v prostředí GIS. Splnění kvalifikačních požadavků pro 

územní plánování dané Stavebním zákonem včetně ZOZ (zkoušky odborné 

způsobilosti) nezaručuje schopnost naučit se pracovat s geografickým 

informačním systémem, znalosti o souřadných systémech, typech prostorových 

dat a specifik jejich zpracování, analytické schopnosti a tvorby výkresů. V případě 

tvorby rozborů udržitelného rozvoje území se jedná o analýzy v mnoha oborech 

(geologie, životní prostředí, demografie apod.). Pokud nový pracovník nemá 

zkušenosti, s pořizováním ÚAP a geografickým informačním systémem, jeho 

zapracování může trvat i několik měsíců. 

3.1 Současný stav 

S využitím datového modelu byl v Ústeckém kraji doporučen formát shapefile 

(shp) jako standard pro zpracování dat územně analytických podkladů. Důsledkem 

je v mnoha případech ORP výběr softwaru ze systému ESRI nebo dalších 

softwarových produktů vytvořených na jejich základě. 

V tabulce č. 1 je vidět postupný rozvoj sw vybavení v Litoměřicích, který  

se odvíjí od rozpočtových možností. Původně jediný dostupný Gramis  

se v současnosti ke správě dat ÚAP nevyužívá. Postupně byly zakoupeny  

2 licence nejnižší úrovně ArcGIS (ESRI), 2 licence SpiritGIS a multilicence 

specializované nadstavby SpiritGIS ÚAP (Georeal s.r.o.). Nyní (r. 2013) jsou 

dostupné 3 licence ArcGIS for Desktop Basic, 1 licence ArcGIS for Desktop 
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Standard. Nadstavba SpiritGIS ÚAP v současnosti slouží více pro hromadné 

exporty dat ÚAP pro projektanty, ale umožnuje po přípravě šablon i import dat, 

evidenci pasportů a tvorbu statistik. ArcGIS for Server slouží k publikaci mapových 

služeb - výkresů ÚAP. 

Tab.1 Přehled používaného sw pro správu dat ÚAP 
[zdroj: vlastní pořízení] 

Rok 2007 Rok 2009 Rok 2013 uživatelé 

Gramis v6 – 7 
licencí 

Gramis 2011- 15 
licencí 

Gramis 2013- 15 
licencí 

Oprávnění 
uživatelé - úřad 

 
ArcGIS – ArcView 2 

licence 

ArcGIS for 
Desktop Basic3 

licence, Standard 
1 licence 

Správce GIS, 
ÚÚP 

 
ArcGIS Server 

Workgroup  
ArcGIS for Server 

Workgroup 

Správce GIS, 
uživatelé – uvnitř i 

mimo úřad 

 SpiritGIS – 2 licence  ÚUR 

 
SpiritGIS ÚAP - 

multilicence 
SpiritGIS ÚAP - 

multilicence 
Správce GIS, 

ÚUP 

 

V současné době nejen v Litoměřicích (viz.obr 5) dochází k ruční aktualizaci 

dat. V praxi to znamená zobrazení dat poskytovatele a příslušné vrstvy datového 

modelu a nalezení spojitosti. Metoda je založená na postupném výběru, 

kopírování dat a manuálním doplňování značného množství atributů. V některých 

případech je nejdříve nutné převést data exportovat do formátu shp (např. formáty 

dgn, dwg apod.) Tato metoda je náročná na znalosti pracovníka, jeho čas, 

zodpovědnost a přesnost. Je možné se při nepozornosti dopustit přehlédnutí  

či překlepnutí (např. záměna kódu či zkratky). Je tedy možné, že data vložená  

do datového modelu se mohou výrazně lišit od dat poskytnutých. Většinou  

ne topologií (tvarem), ale obsahem popisných atributů. U této metody se velmi 

obtížně hledají a odstraňují chyby. Například záměnu hodnoty atributu 

FUNKCE_KOD u ploch sportovišt (OS) za kod pohřebiště (OH) lze vizuální 

kontrolou odhalit pouze v obci kterou detailně znáte, jinde dojde snadno 

k přehlédnutí. Na obrázku č. 10 je ukázka této záměny v případě plochy 

fotbalového hřiště za plochu pro veřejná pohřebiště. 
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Obr. 10 Ukázka omylu - záměna atributu u ploch sportoviště 
 [zdroj: vlastní pořízení] 

 

Poloautomatická možnost aktualizace dat s pomocí nadstavby SpiritGIS ÚAP  

nyní není v Litoměřicích využívána. Je založena na tvorbě šablon a ta znamená 

rozsáhlou znalost poskytovaných dat a struktury datového modelu. Další možnosti 

poloautomatické aktualizace spočívají v tvorbě modelů či skriptů. I tyto možnosti 

jsou náročné na znalosti pracovníků. 

Metoda aktualizace pomocí vytvořených importních nástrojů může 

zjednodušit a zrychlit práci při alespoň základní orientaci v uložených datech a 

datovém modelu. Také snižují možnost tvorby hrubých chyb a omylů a přináší 

úsporu v čase při importu nových dat. 

3.2 Vyhodnocení dat 

Pro vytvoření automatizovaných procesů aktualizace dat ÚAP bylo potřeba 

nejprve vyhodnotit vhodná data. Cílem tedy bylo vytvořit srovnání, ve kterém 

budou vyhodnoceny parametry poskytovaných dat. Pro srovnání jsem zvolila tyto 

parametry: číslo jevu dle vyhlášky, poskytovatel, způsob poskytnutí dat, formát 

dat, souřadnicový systém, dodání aktualizací, popis datové struktury. Tabulka 

s informacemi o jednotlivých jevech je v příloze 14. Tyto údaje byly převzaty z 

informací dodaných poskytovateli v pasportech či jiných dokumentech 

doprovázejících data.  

Údaje o území poskytuje 48 poskytovatelů v různé formě, formátu a 

podrobnosti. Poskytovatele je možné rozdělit na celostátní, krajské a lokální (viz 

tabulka 2). 
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Tabulka 2 Rozdělení poskytovatelů  
[zdroj: vlastní pořízení] 

POSKYTOVATELÉ NA ÚZEMÍ ORP LITOMĚŘICE 

Centrální Krajský Lokální 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  

Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor 
dopravy 

Rate, s.r.o. 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany 
půdy (VÚMOP) 

Krajský úřad Ústeckého kraje – orgán 
Státní správy lesů 

Mondi Packaging   Paper Štětí, a.s.
  

Národní památkový ústav Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor 
životního prostředí  

Město Úštěk 

Ministerstvo vnitra ČR Severočeská plynárenská, a.s. Obec Hoštka 

Česká geologická služba - GEOFOND Vojenská ubytovací a stavební správa  Město Litoměřice-OŽP 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
(ÚHUL) 

Hasičský záchranný sbor ÚK Město Štětí 

Výzkumný ústav vodohospodářský 
(VÚV) 

Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s 

Obec Býčkovice 

Zemědělská vodohospodářská správa  Správa CHKO České Středohoří Helia Pro s.r.o. 

Povodí Labe, s.p.   Správa CHKO Kokořínsko Památník Terezín 

Povodí Ohře, s.p.  Obvodní Báňský úřad Most  

Ministerstvo životního prostředí ČR Energia Holding, a.s.  

ČEPRO a.s Klub českých turistů  

Telefónica O2 Czech Republic a.s.
  

  

České radiokomunikace    

T-MOBILE ČR, a.s.    

Vodafone ČR, a.s.    

ČD – Telematika, a.s.   

UPC Česká republika   

RWE Transgas Net s.r.o.   

ČEZ Distribuce, a.s   

Správa úložišť radioaktivních odpadů   

Státní plavební správa   

Správa železniční a dopravní cesty 
s.o.  

  

Ředitelství silnic a dálnic – odbor 
silniční databanky 

  

Český statistický úřad    

Český úřad zeměměřický a katastrální 
(ČÚZK) 

  

České radiokomunikace   

  

Tvorba konverzních nástrojů je náročná na čas a znalosti. Jejich tvorba je 

tedy vhodná pouze v případě, že data jsou popsaná (předávána v dat.modelu 

nebo jinak specifikované struktuře dat) a aktualizace jsou pravidelné. Výhodou 

nikoliv limitem je formát shp. Důležité je, aby struktura dat byla stálá. Při častých 
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změnách struktury dat by bylo nutné modifikovat i jednotlivé nástroje, doplnění 

atributů případně celý proces.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Multikriteriální analýza 
[zdroj: vlastní pořízení s využitím19] 

Takto zvolená kritéria jsem ohodnotila vahami a použila pro výpočet (sloupec 
výpočet příloha 14). 

Tabulka 3  
Ohodnocení kriterií 

Název kriteria Označení Váha 

Popsaná struktura dat K1 0,5 

Opakované poskytnutí dat K2 0,33 

Formát dat shp K3 0,17 

Výpočet  H1*K1+H2*K2+H3*K3 

 

Po výpočtu a následném seřazení podle nejvyšších hodnot výpočtu vychází 

jako vhodná data pro tvorbu nástrojů, data poskytovaná AOPK (Agentura ochrany 

životního prostředí) a data ČEZ. Oba poskytovatelé předávají data pravidelně ve 

stálé a popsané struktuře, prostřednictvím webových portálů. Jedná se o jevy 26, 

27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 42, 114, 72, 73, 82. Jako vhodná se dále jeví data NPÚ 

(Národní památkový ústav). Dle sdělení poskytovatele dochází k přechodu na 

nový informační systém a struktura poskytovaných dat se bude ještě v průběhu 

letošního roku měnit. Vhodné by bylo nástroje vytvořit později po ustálení 

struktury. Detailní popis struktury jednotlivých dat následuje v kapitole 5.  
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4 ANALÝZA A CHARAKTERISTIKA DOSTUPNÝCH 

NÁSTROJŮ PRO KONVERZI DAT 

ArcGIS je geografický informační systém. Vzhledem k jeho rozsáhlosti tato 

kapitola popisuje pouze některé jeho součásti. Pro systém ArcGIS existuje řada 

nástrojů umožňujících správu dat včetně konverzí různých formátů. Lze je shrnout 

pod pojem geoprocessing. Ten si lze představit jako libovolnou operaci 

provedenou na prostorových datech. 

Geoprocessing pomáhá k efektivitě při správě prostorových dat nebo jejich 

analýzách. Je možné využít grafické rozhraní ModelBuilder, dávkové zpracování 

velkého množství dat prostřednictvím nadstavby ArcGIS Data Interoperability nebo 

psaní skriptů v Pythonu. Do kapitoly je zařazena zmínka o Pythonu, což je 

programovací jazyk, který ArcGIS využívá ve formě knihovny ArcPy. 

4.1 ArcGIS 

ArcGIS je systém společnosti ESRI, která sídlí v Kalifornii. Společnost založili 

Jack a Laura Dangermondovi v roce 1969 jako malou výzkumnou skupinu  

se zaměřením na územním plánování. Úkolem bylo organizovat a analyzovat 

geografické informace, které pomohou územnímu plánování vytvářet informovaná 

rozhodnutí v oblasti životního prostředí. Současná podoba systému ArcGIS  

je výsledkem více než třicetiletého vývoje, který je spojen především s produktem 

ArcInfo. Dříve se jednalo o samostatný programový balík, který byl na trh uveden 

v roce 1982. Dnes je  licenční úroveň Advanced, dříve ArcInfo, součástí balíku 

ArcGIS for Desktop.  

Systém ArcGIS společnosti ESRI prochází neustálým vývojem. Součástí 

ArcGIS jsou desktopové, serverové i vývojářské produkty, řešení pro mobilní 

zařízení a specializované nadstavby. Systém ArcGIS je možné provozovat  

na nejrůznějších platformách. Jeho nástroje jsou k dispozici v několika úrovních. 

Nejvyšší úroveň je označována jako Advanced a nabízí kompletní sadu nástrojů 

pro pokročilou analýzu, tvorbu dat a jejich vizualizaci. Nejnižší úroveň se nazývá 

Basic a má omezené možnosti analýzy tvorby dat. V současnosti se firma 

orientuje také na cloudové služby v podobě ArcGIS Online. Poskytuje služby GIS 

v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových  

a geoprocessingových služeb, nebo tvorbu interaktivních map a aplikací.  

Celosvětové rozšíření je zajištěno prostřednictvím sítě oficiálních distributorů 

a partnerů. V České republice je výhradním distributorem firma ARDATA PRAHA, 

s.r.o. Pro informovanost svých zákazníků vydává firma ESRI tiskoviny ArcNews a 

ArcUser, dostupné i online na rozsáhlých webových stránkách společnosti, pořádá 

uživatelské konference, webináře a zveřejňuje videotutorialy [4], [10]. 



Leona Slabochová: Analýza a návrh konverzních nástrojů 

27 

4.2 ArcGIS for Desktop 

ArcGIS for Desktop je tvořen aplikacemi ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox  

a ModelBuilder. ArcToolbox je soubor systémových i uživatelských nástrojů 

sloužících pro správu a analýzu geografických dat. Modul ArcMap je používán  

k prohlížení, editaci, vytváření a analýze prostorových dat. Umožňuje vkládat 

mapové prvky (legenda, měřítko, severka apod.) a vytvářet mapové výstupy. 

Aplikace ArcCatalog slouží k vytváření nových adresářů, databází, tvorbě 

topologie, tedy k administraci prostorových dat. Počínaje verzí ArcGIS 10 mají 

aplikace ArcMap a ArcCatalog propojené uživatelské rozhraní, které ulehčuje 

přechod mezi administrací dat a jejich prohlížením, případně tvorbou výstupů. 

Pro méně složité úpravy je k dispozici grafické programovací prostředí 

ModelBuilder, pro náročnější postupy lze využít integrovaný programovací jazyk 

Python. Jeho prostřednictvím lze přistupovat k různým funkcím ArcGIS, a zahrnout 

je tak do výpočtů nebo automatizovat správu dat. ArcGIS for Desktop podporuje 

.NET (Visual Basic .NET a C#), Java, Visual C++. 

Mapy, data a metadata vytvořená pomocí ArcGIS for Desktop lze sdílet 

prostřednictvím volně dostupné prohlížečky ArcReader, aplikací vytvořených na 

bázi ArcGIS Engine, pomocí webových služeb GIS, které poskytuje ArcGIS for 

Server nebo přes portál ArcGIS.com [4]. 

4.2.1 ArcToolbox 

Toolbox  je adresář pro ukládání nových nástrojů  a modelů . Aplikace 

ArcToolbox obsahuje kompletní sadu funkcí pro zpracování prostorových dat 

(geoprocessing) včetně nástrojů pro:  

 správu dat, 

 generalizaci dat, 

 konverzi dat, 

 zpracování formátu coverage, 

 vektorové analýzy, 

 geokódování, 

 statistické analýzy. 

 

Počet nástrojů pro zpracování prostorových dat roste s licenční úrovní 

produktu. ArcGIS for Desktop Basic poskytuje základní sadu nástrojů pro 

jednoduché načítání a převod dat a elementární analytické nástroje; ArcGIS for 

Desktop Standard přidává řadu nástrojů pro tvorbu a správu geodatabáze a práci 

se schématy; ArcGIS for Desktop Advanced poskytuje úplnou sadu nástrojů pro 

vektorové analýzy, konverzi dat, načítání dat a zpracování prostorových dat ve 

formátu coverage [4].Toolbox může být uložen v adresáři nebo databázi. 

Uživatelský toolbox, na rozdíl od systémového, lze upravovat. 
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4.2.2 Modelbuilder 

Aplikace ModelBuilder  slouží k vytváření, úpravě a správě modelů. Model 

zobrazuje pracovní postup (Workflow) prostřednictvím grafického nástroje. Lze ho 

vnímat jako vizuální programovací jazyk pro budování pracovních postupů – 

vstupů a výstupů dat, nástrojů. Výstup z jednoho nástroje může sloužit jako vstup 

do dalšího. Nástroje i data je možné snadno vložit přetažením z oken Tabulka 

obsahu (Table of contens) a Catalog, vyhledáním (Search), případně pomocí 

tlačítka Přidat  (Add Data or Tool). Model automatizuje proces zpracování 

prostorových dat (geoprocessing), operace s daty mohou být provedeny 

opakovaně pomocí iterátorů. Je vhodný pro často používané sekvence funkcí. 

Modely jsou ukládány do Toolboxu  a lze je kdykoliv znovu spustit, měnit 

hodnoty parametrů a také je lze vyexportovat do skriptu v Pythonu. Pomocí 

modelů lze vytvářet jednoduché skripty. Zpracování dat pomocí modelu  

je interaktivní, průběh je barevně odlišen a lze ho sledovat. Na obr.12 je možné 

vidět barevné rozlišení dat: modré vstupní data (input), žluté funkce, zelené 

výstupní data (output). 

 ModelBuilder je možné spustit pomocí tlačítka na liště v ArcMap nebo 

ArcCatalog, vytvořením toolboxu nebo Sady nástrojů (Tool set) - nový (New) – 

Model. Proměnné se vkládají Model – Vložit (Insert) - Vytvořit proměnnou (Create 

Variable) případně přes nabídku zobrazenou po kliknutí pravým tlačítkem myši. 

K dispozici je velké množství datových typů, několik nástrojů pro výhradní použití 

v rámci modelů. Názvy zvolených, uživatelsky nastavitelných, parametrů modelu 

se zobrazí ve formuláři při spuštění modelu prostřednictvím vytvořeného nástroje. 

Volbu lze vyvolat po stisknutí pravého tlačítka myši nad nástrojem – nabídka 

Spustit (Open) nebo přímo spustit v ModelBuilderu přes ikonku  [1], [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 ModelBuilder  

[zdroj: vlastní pořízení]  
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4.3 Python 

Python je dynamický objektově orientovaný skriptovací programovací jazyk, 

který v roce 1991 navrhl Guido van Rossum. Python je vyvíjen jako open source 

projekt, který zdarma nabízí instalační balíky pro většinu běžných platforem (Unix, 

Windows, Mac OS). Základním přístupem ke psaní skriptů v Pythonu je využití 

libovolného editoru, případně grafického rozhraní pro psaní kódu k napsání celého 

skriptu 

Python byl představen v ArcGIS v. 9.0. Od té doby byl přijat jako skriptovací 

jazyk pro geoprocessing. Poskytuje přístup k velmi výkonnému a zároveň 

uživatelsky jednoduchému grafickému rozhraní. Mezi výhody Pythonu lze počítat 

relativně snadné naučení, vhodnost jak pro jednorázové skripty tak velké projekty 

a podporu silné komunity uživatelů. Ve verzi 10.1 ArcGIS využívá Python 2.7 

prostřednictvím knihovny ArcPy. Verze Pythonu 2.7 se bude i nadále vyvíjet, ale 

změny mezi těmito verzemi jsou tak malé, že se očekává že ArcGIS 10.1 bude 

pracovat se všemi verzemi Pythonu 2.7. Instaluje se společně s ArcGIS včetně 

rozhraní IDLE. Okno Pythonu je dostupné v nástrojové liště  ArcMap,  

má integrovanou nápovědu, nabízí při psaní kódu jednotlivé funkce. 

ArcGIS umožňuje základ skriptu vygenerovat a to z modelu prostřednictvím 

aplikace Model Builder. Umožňuje to získat představu o struktuře skriptu a 

pomáhá při tom, když se skripty začínáme. Skript je možné uložit jako soubor 

s příponou .py do Toolboxu. Autor knihy Scripting for ArcGIS [39] uvádí, že Python 

je relativně lehký na naučení. Bez předchozí znalosti programování je náročnější 

na použití než grafické prostředí ModelBuilder nebo nadstavba ArcGIS Data 

Interoperability. 

4.4 ArcGIS Data Interoperability 

Možnosti systému ArcGIS lze rozšířit pomocí specializovaných nadstaveb. 

Jednou z dostupných je nadstavba ArcGIS Data Interoperability (dále Data 

Interoperability). Interoperabilitu lze popsat jako schopnost různých systémů 

vzájemně  spolupracovat, poskytovat si služby, dosáhnout vzájemné součinnosti.  

Nadstavba Data Interoperability rozšiřuje funkcionalitu ArcGIS for Desktop o 

další možnosti přímého čtení a využití cca 100 běžných GIS, CAD a databázových 

formátů včetně mnoha nově vyvinutých specifikací GML. Pomocí této nadstavby je 

možné poskytovat GIS data v mnoha formátech. V prostředí ArcGIS for Desktop 

lze zobrazit a přímo použít datové sady různých typů. Nadstavbu vytvořila ESRI ve 

spolupráci se společností Safe Software, která je jedním z hlavních poskytovatelů 

produktů pro interoperabilitu v oblasti GIS. Nadstavba je vyvinuta na základě 

produktu Feature Manipulation Engine (FME). Nadstavba ArcGIS Data 

Interoperability disponuje modulem FME Workbench, který obsahuje sadu nástrojů 

pro transformaci dat a umožňuje vytvářet překladače komplexních vektorových 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spolupr%C3%A1ce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%BEba
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datových formátů. Je plně integrovaná včetně aplikace ModelBuilder, případně 

systémových toolboxů – Quick Import, Quick Export. Nadstavba není běžnou 

součastí ArcGIS for Desktop, je nutné ji dokoupit, spolupracuje se všemi 

licenčními úrovněmi. Cena nadstavby dle informací na stránkách ESRI je 2500 $ 

za Single Use licenci  [4], [5], [12]. 

Popis základních vlastností nadstavby: 

 

  • podpora datových formátů – přímé čtení mnoha datových formátů 

včetně GML, XML, Autodesk, MapInfo, Oracle, Oracle Spatial či GeoMedia 

Warehouse. 

• nástroje pro převod dat – nástroje pro rychlý import a export umožňují 

automatizovaně převádět data ze zdrojových do cílových formátů. Nástroj pro 

rychlý import dat umožňuje převádět vstupní datové formáty do personální 

geodatabáze. Rychlý import dat používá pro překlad dat výchozí mapový soubor a 

umožňuje převádět data do různých formátů a poskytovat je tak koncovým 

uživatelům v tom formátu, ve kterém data vyžadují. Oba nástroje lze vložit i do 

modelu a používat opakovaně např. pro import dat do geodatabáze. 

• transformace dat – aplikace Workbench, jejíž základ tvoří integrovaný 

sémantický překladač dat, umožňuje definovat uživatelské datové formáty a nabízí 

transformační nástroje pro tvorbu překladačů komplexnějších vektorových 

datových formátů. Aplikace Workbench je opatřena vizuálním diagramovým 

prostředím a obsahuje více než 250 nástrojů, které umožňují transformovat jak 

geografické, tak atributové informace. Aplikaci lze použít pro tvorbu uživatelských 

formátů a transformovat data v reálném čase (on-the-fly) nebo pro tvorbu 

uživatelských nástrojů pro transformaci dat a s jejich pomocí pak vytvářet nové 

datové zdroje. Galerii překladačů si lze upravit, vytvořit vlastní adresáře a v nich 

uložit nejpoužívanější. 

• začlenění do prostředí ArcGIS – uživatelské formáty vzniklé pomocí 

nadstavby lze použít jako vstupy pro nástroje pro zpracování prostorových dat [4], 

[12]. 

4.4.1 Spatial ETL Tools 

Spatial ETL nástroj je uživatelsky definovaný geoprocessingový nástroj, který 

může transformovat data mezi různými datovými modely a různými formáty 

souborů. Lze jej vytvořit pomocí nadstavby Data Interoperability v grafickém 

prostředí FME Workbench a uložit v Toolboxu. Vytvořený nástroj je přenositelný a 

spustitelný i u jiného uživatele s touto nadstavbou.  

Zkratka ETL představuje anglická slova Extract, Transform, Load, které 

označují mechanizmus získávání dat.  

Extrakce znamená získání dat z primárních systémů. V případě ÚAP se 

jedná o data poskytovatelů.  
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Transformace představuje proces zpracování dat získaných z primárních 

systémů do formy, odpovídající požadavků datového skladu, v případě ÚAP 

datový sklad představuje naplněný datový model. Umožňuje kontrolu toku dat 

mapováním geometrie a atributů ve zdrojových datech do geometrie a atributů 

v cílové struktuře. Transformace zahrnuje celou škálu operací od konverzí různých 

formátů, souřadných systémů, matematických operací, filtrování a doplňování 

atributů. Poskytovaná data jsou ve většině případů v struktuře odlišné od datového 

modelu ÚAP, s různými typy chybných či nekompletních údajů. Součástí 

transformací proto bývá také mechanizmus kontroly kvality dat a čištění dat. 

Výstupem transformačního procesu jsou korektní a konsolidovaná data 

v požadované struktuře. 

Závěrečnou fází je load neboli naplnění zpracovaných dat do cílového 

systému datového skladu. Pro uložení dat je využívána souborová geodatabáze 

ve formě shp, osobní geodatabáze, případně robustní verzované geodatabáze.  

Uložení závisí na možnostech, hw a sw vybavení jednotlivých úřadů.  

Prostorová data mohou být umístěny v mnoha různých datových formátech, 

schématech, a v různorodých systémech. Prostorové funkce umožňují překonat 

problémy s interoperabilitou poskytováním přesně a dobře definovaných 

prostorových dat svým uživatelům.  

ETL umožňuje 

 výpis prostorových dat ze zdrojového systému, 

 transformace dat do formátu a datového modelu vyžadovaném 

cílovém systémem, 

 vložit data do cílového systému, 

 nástroj umožňuje extrahovat, transformovat a načítat prostorová data.  

Pomocí cca 220 připravených transformačních nástrojů (transformerů) lze 

definovat proces manipulace s daty během vlastního převodu.  

Právě nadstavbu ArcGIS Data Interoperability jsem si pro její robusnost a 

snadnou použitelnost vybrala pro tvorbu konverzních nástrojů [12], [29]. 

 

.  
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5 NÁVRH ŘEŠENÍ KONVERZE DAT Z DOSTUPNÝCH 

ZDROJŮ 

Návrh řešení pro konverzi dat do datového modelu ÚAP, používaném 

v Ústeckém kraji, vychází ze struktury datového modelu a struktury poskytovaných 

dat. Základem návrhu je vždy analýza struktury dat. Některé atributy lze převzít, 

některé je nutné doplnit. Z dokumentace datového modelu vyplývá nutnost 

naplnění univerzálního řídícího atributu ENTITA_ID  pro připojení vizualizace. 

Sestavení tohoto identifikátoru je založeno na spojení 3 číselníků: 

JEV_ID jednoznačný identifikátor jevu, 

STAV_ID identifikátor stavu prvku, 

TOPO_ID identifikátor topologie prvku. 

V této kapitole budou popsána jednotlivá data. Ve všech případech jsem 

vytvořila srovnání, které slouží jako základ pro vytvoření konverzního nástroje. 

Porovnání lze provést ručně např. vytištěním atributových tabulek vstupních  

a výstupních a hledáním shod v názvech, datových typech a také jednotlivých 

specifikací, popisů a přípustných hodnot.  V případě většího rozsahu dat je tato 

metoda náročná na čas, lze jí postupně získat orientaci jak v datech tak datovém 

modelu. Vzhledem k rozsahu dat a množství atributů jsem použila nadstavbu 

ArcGIS Data Interoperability. Snadno lze tak získat první rychlý přehled o shodách 

v datech. Zelená barva signalizuje shodu v názvu i datovém typu atributu. 

 

Obr. 13 Porovnání prostřednictvím Data Interoperabality  

[zdroj: vlastní pořízení] 

Datový model má v mnoha případech nevhodně nastavenou délku polí u 

datového typu “text“. Např. META_ID je IČO poskytovatele, má tedy pevně 

stanoveno délku osmi znaků. V případě DM ÚK je nastavena jeho hodnota na 254 

znaků. Identifikační číslo osoby (IČO, také IČ) je v České republice unikátní 
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osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo 

organizační složky státu (starší čísla s méně číslicemi jsou odpředu doplněna 

nulami) [16]. 

5.1 AOPK Agentura ochrany životního prostředí ČR 

AOPK poskytuje pravidelně aktualizovaná data a pasporty prostřednictvím 
portálu http://uap.nature.cz/ po zadání přístupových údajů. 

 

Obr. 14 Přihlašování do aplikace  
[zdroj: web AOPK] 

 
Jedná se o jevy: 

č. 25 - národní parky včetně zón a ochranných pásem (nevyskytuje se v ORP),  

č. 26 - chráněné krajinné oblasti včetně zón, 

č. 27 - národní přírodní rezervace včetně ochranných pásem, 

č. 28 - přírodní rezervace včetně ochranných pásem, 

č. 29 - národní přírodní památky včetně ochranných pásem, 

č. 31 - přírodní památky včetně ochranných pásem, 

č. 32 - památné stromy, 

č. 33A - biosférické rezervace UNESCO (nevyskytuje se v ORP Litoměřice), 

č. 33B - geoparky UNESCO (nevyskytuje se v ORP Litoměřice), 

č. 34 - NATURA 2000 - evropsky významné lokality, 

č. 35 - NATURA 2000 - ptačí oblasti (nevyskytuje se v ORP Litoměřice), 

č. 36 - lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s 

národním významem (nevyskytuje se v ORP Litoměřice), 

č. 42 - hranice bioregionů a biochor, 

č. 119A - mokřady mezinárodního významu (jedná se o jev 114), 

č. 119B - migračně významná území, 

č. 119C  - dálkové migrační koridory (nevyskytuje se v ORP Litoměřice), 

http://uap.nature.cz/
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č. 119D - bariérová místa dálkových migračních koridorů (nevyskytuje se v  

ORP Litoměřice) 

5.1.1 Chráněná krajinná oblast (CHKO) 

Jev: č.  26 
Jev ID: 109800 

Chráněné krajinné oblasti jsou rozsáhlá území s harmonicky utvářenou 

krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených 

ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, 

popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Ochrana těchto 

oblastí je odstupňována zpravidla do 4 zón, jimiž se určují limity hospodaření a 

jiného využívání přírodního potenciálu. Součástí první - nejpřísnější - zóny jsou 

zvláště chráněná území menší rozlohy – tzv. maloplošná zvláště chráněná území 

(MZCHÚ) [1]. 

 

V datovém modelu se jedná o tabulky s názvy ZCHU_chko_P a ZCHU-

zony-chko_P. Shoda s datovým modelem je pouze v atributu NAZEV, v případě 

zón pouze v atributu VYMERA.  Data byla předána v rozsahu celého Ústeckého 

kraje, vhodné bude je před importem oříznout hranicí ORP Litoměřice. Vhodný 

bude přesah 1000 m, aby bylo zřejmě, že daný jev, pokračuje i za hranicí ORP 

Litoměřice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Obr. 15 Porovnání atributů zdrojových dat a dat.modelu  
[zdroj: vlastní pořízení] 
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5.1.2  Národní přírodní rezervace (NPR) 

Jev č:.  27 

Jev ID: 110400 

NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na 

přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné 

 a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku[1]. 

Tabulka 3 porovnává  atributy zdrojových dat a atributů dat. modelu. 

Předávaná data mají 21 atributů, převzít je možné 11 atributů shodných v názvu  

a dat. typu.  

Tabulka 4 Porovnání atributů zdroj. dat a dat.modelu 
 [zdroj: vlastní pořízení] 

Atributy zdrojová data Atributy dat. model ÚAP 
M_ZCHU_: number(10,0)   

M_ZCHU_ID: number(10,0)   

KOD: number(10,0) KOD: number(9,0) 

KAT: char(5) KAT: char(5) 

NAZEV: char(80) NAZEV: char(254) 

ROZL: number(19,8) ROZL: number(9,0) 

OP_TYP: char(3) OP_TYP: char(5) 

TYP_UZ: number(5,0)   

IUCN: char(3) IUCN: char(254) 

PODKLAD: char(10) PODKLAD: char(254) 

DAT_PKD: number(10,0)   

ROZL_PUV: char(10)   

ZPRACOVAL: char(40)   

VZNIK: number(10,0) VZNIK: number(9,0) 

ZMENA_G: number(10,0) ZMENA_G: number(9,0) 

ZMENA_T: number(10,0)   

CHYBA: number(5,0)   

POZNAMKA: char(80)   

KAT_OP: char(10)   

SHAPE_AREA: number(19,11) SHAPE_AREA: number(19,11) 

SHAPE_LEN: number(19,11) SHAPE_LENG: number(19,11) 

  META_ID: char(254) 

  ENTITA_ID: char(254) 

  STAV_ID: number(9,0) 

  JEV_ID: number(9,0) 

  STAVKDATU: date 

  ZAMER_TYP: char(10) 

  LABEL: char(254) 

  NAZEV_JEVU: char(254) 

  VYHL_ID: number(9,0) 

  AKTUAL: char(254) 

  ZDROJ: char(254) 
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5.1.3 Přírodní rezervace (PR) 

Jev č.:  28 
Jev ID: 110500 

Přírodní rezervace jsou definovány jako menší útvar soustředěných 

přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro 

příslušnou geografickou oblast [1]. Tabulka 4 porovnává strukturu zdrojových dat 

s dat.modelem. Struktura je stejná jako v případě národní přírodní rezervace. 

Tabulka 5: Porovnání atributů zdroj. dat a dat.modelu  
[zdroj: vlastní pořízení] 

Atributy zdrojová data Atributy dat. model ÚAP 

M_ZCHU_: number(10,0) 
 M_ZCHU_ID: number(10,0) 
 KOD: number(10,0) KOD: number(9,0) 

KAT: char(5) KAT: char(5) 

NAZEV: char(80) NAZEV: char(254) 

ROZL: number(19,8) ROZL: number(9,0) 

OP_TYP: char(3) OP_TYP: char(5) 

TYP_UZ: number(5,0) 
 IUCN: char(3) IUCN: char(254) 

PODKLAD: char(10) PODKLAD: char(254) 

DAT_PKD: number(10,0) 
 ROZL_PUV: char(10) 
 ZPRACOVAL: char(40) 
 VZNIK: number(10,0) VZNIK: number(9,0) 

ZMENA_G: number(10,0) ZMENA_G: number(9,0) 

ZMENA_T: number(10,0) 
 CHYBA: number(5,0) 
 POZNAMKA: char(80) 
 KAT_OP: char(10) 
 SHAPE_AREA: number(19,11) SHAPE_AREA: number(19,11) 

SHAPE_LEN: number(19,11) SHAPE_LENG: number(19,11) 

 
STAVKDATU: date 

 
ZAMER_TYP: char(10) 

 
LABEL: char(254) 

 
NAZEV_JEVU: char(254) 

 
VYHL_ID: number(9,0) 

 
AKTUAL: char(254) 

 
ZDROJ: char(254) 

 
META_ID: char(254) 

 
ENTITA_ID: char(254) 

 
STAV_ID: number(9,0) 

 
JEV_ID: number(9,0) 



Leona Slabochová: Analýza a návrh konverzních nástrojů 

37 

5.1.4  Národní přírodní památka (NPR) 

Jev č.:  29 
Jev ID: 110600 

Národní přírodní památka a přírodní památky patří také mezi maloplošné 

chráněné území. Jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména 

geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či 

ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo 

mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem (které vedle 

přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní 

památky[1]. 

Tabulka 6 Porovnání atributů zdroj. dat a dat.modelu  
[zdroj: vlastní pořízení] 

Atributy zdrojová data Atributy dat. model ÚAP 
M_ZCHU_: number(10,0)   

M_ZCHU_ID: number(10,0)   

KOD: number(10,0) KOD: number(9,0) 

KAT: char(5) KAT: char(5) 

NAZEV: char(80) NAZEV: char(254) 

ROZL: number(19,8) ROZL: number(9,0) 

OP_TYP: char(3) OP_TYP: char(5) 

TYP_UZ: number(5,0)   

IUCN: char(3) IUCN: char(254) 

PODKLAD: char(10) PODKLAD: char(254) 

DAT_PKD: number(10,0)   

ROZL_PUV: char(10)   

ZPRACOVAL: char(40)   

VZNIK: number(10,0) VZNIK: number(9,0) 

ZMENA_G: number(10,0) ZMENA_G: number(9,0) 

ZMENA_T: number(10,0)   

CHYBA: number(5,0)   

POZNAMKA: char(80)   

KAT_OP: char(10)   

SHAPE_AREA: number(19,11) SHAPE_AREA: number(19,11) 

SHAPE_LEN: number(19,11) SHAPE_LENG: number(19,11) 

  STAVKDATU: date 

  ZAMER_TYP: char(10) 

  LABEL: char(254) 

  NAZEV_JEVU: char(254) 

  VYHL_ID: number(9,0) 

  AKTUAL: char(254) 

  ZDROJ: char(254) 

  PASPORT_ID: char(254) 

  META_ID: char(254) 

  ENTITA_ID: char(254) 

  STAV_ID: number(9,0) 

  JEV_ID: number(9,0) 
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5.1.5 Přírodní památka včetně ochranných pásem (PP) 

Jev č.:   31 
Jev ID:  110700 

Maloplošné chráněné území definované shodně jako NPP. Struktura 

poskytovaných data je totožná s předchozími jevy maloplošných chráněných 

území. Vzhledem k tomu, že jevy 27, 28, 29, 31 mají stejnou strukturu a  vstupují 

do stejné tabulky je možné pro ně vytvořit společný konverzní nástroj. Zákonná 

pásma k těmto jevům byla poskytnuta souhrně v jedné vrstvě. I pro tuto vrstvu 

bylo vytvořeno srovnání. 

Tabulka 7 Porovnání atributů zdroj. dat a dat.modelu 
 [zdroj: vlastní pořízení] 

Atributy zdrojová data Atributy dat. model ÚAP 

M_ZCHU_: number(10,0) 
 M_ZCHU_ID: number(10,0) 

 KOD: number(10,0) KOD: number(9,0) 

KAT: char(5) 
 NAZEV: char(80) KAT: char(5) 

ROZL: number(19,8) ROZL: number(9,0) 

OP_TYP: char(3) OP_TYP: char(254) 

TYP_UZ: number(5,0) 
 IUCN: char(3) 
 PODKLAD: char(10) 
 DAT_PKD: number(10,0) 
 ROZL_PUV: char(10) 
 ZPRACOVAL: char(40) 
 VZNIK: number(10,0) 
 ZMENA_G: number(10,0) 
 ZMENA_T: number(10,0) 
 CHYBA: number(5,0) 
 POZNAMKA: char(80) 
 KAT_OP: char(10) 
 SHAPE_AREA: number(19,11) SHAPE_AREA: number(19,11) 

SHAPE_LEN: number(19,11) SHAPE_LENG: number(19,11) 

 
JEV_ID: number(9,0) 

 
STAV_ID: number(9,0) 

 
ENTITA_ID: char(254) 

 
META_ID: char(254) 

 
PASPORT_ID: char(254) 

 
ZAMER_TYP: char(10) 

 
AKTUAL: date 

 
LABEL: char(254) 

 
NAZEV_JEVU: char(254) 

 
VYHL_ID: number(9,0) 

 
NAZEV: char(254) 
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V datovém modelu jsou jevy 27, 28, 29, 31 zařazeny do vrsty nazvaném 
ZCHU MZCHU Zvláště chráněné území - maloplošné chráněné území. 

Tabulka 8 Atributová tabulka - DM ÚAP ÚK . ZCHU_MZCHU 
 [zdroj: DM ÚAP Ústeckého kraje]  

Název Doména Popis Přípustné hodnoty 

AKTUAL esriFieldTypeString datum poslední aktualizace dat dle AOPK 
 

ENTITA_ID entita10 identifikátor grafického prvku 
 

ID Sde_Id Identifikátor. 
 

IUCN esriFieldTypeString označení podle mezinárodního číselníku IUCN 
 

JEV_ID esriFieldTypeInteger identifikátor objektu 
 

KAT zchu_kat druh maloplošného chráněného území 

PP - přírodní památka  
PR - přírodní rezervace  

NPP - národní přírodní památka  
NPR - národní přírodní rezervace 

KOD esriFieldTypeInteger jednoznačný identifikátor v rámci ZCHÚ 
 

LABEL esriFieldTypeString 
popis jevu, který bude využit při tvorbě a tisku 

výkresů  

META_ID esriFieldTypeString IČ (identifikační číslo) poskytovatele 
 

NAZEV esriFieldTypeString název chráněného území 
 

NAZEV_JEVU esriFieldTypeString název jevu 
 

OP_TYP zchu_op 
typ ochranného pásma, VYH=vyhlášené 

vyhláškou, ZAK=ze zákona, 
nevyplněno=vyhlášeno, ale nespecifikováno 

ZAK - OP ze zákona  
VYH - OP vyhlášené 

PASPORT_ID esriFieldTypeString číslo pasportu údaje o území 
 

PODKLAD esriFieldTypeString typ referenčního podkladu 
 

ROZL esriFieldTypeInteger 
rozloha dle vyhlášky, vyhlášená rozloha území 

nebo OP v ha  

SHAPE Sde_Plocha Geometrie. 
 

STAV_ID stav_12 časový horizont 
1 - stav  
2 - návrh 

VYHL_ID esriFieldTypeInteger 

číslo jevu dle vyhlášky č.500/2006, příloha 1A - 
u jevů dle přílohy 1A (obce( se zapisuje pouze 
číslo jevu (35), u jevů dle přílohy 1B se k číslu 

jevu přičte 1000, např. pro jev č.35 z př.1B 
bude VYHL_ID = 1035 

 

VZNIK esriFieldTypeInteger datum vzniku MZCHU ve tvaru rrrrmmdd 
 

ZAMER_TYP zamer_typ Původ zdrojového dokumentu záměru 

UP_VPZ - veřejně prospěšné zájmy 
dle územního plánu  

ZUR_VPZ - veřejně prospěšné 
zájmy dle zásad územního rozvoje  
UP_DI - nadmístní záměr územního 

plánu v oblasti dopravní 
infrastruktury  

UP_TI - nadmístní záměr územního 
plánu v oblasti technické 

infrastruktury  
ZUR_DI - nadmístní záměr ZÚR v 

oblasti dopravní infrastruktury  
ZUR_TI - nadmístní záměr ZÚR v 

oblasti technické infrastruktury  
OB_DI - významné oborové záměry 
v oblasti dopravních staveb (zdroj 

ŘSD, SŽDC, SPS, MD,...) 
OB_VH - významné oborové záměry 

v oblasti vodního hospodářství 
(prognózní zdroje vody, vod.nádrž, 

objekt protipovod.ochrany, ...)  
ZAM_OST - ostatní záměry 

poskytovatelů  
ZAM_OBCI - ostatní záměry obcí 

ZDROJ esriFieldTypeString zdroj zpracování dle AOPK 
 

ZMENA_G esriFieldTypeInteger datum změny MZCHU ve tvaru rrrrmmdd 
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5.1.6 Památné stromy 

Jev č.:  32 
Jev ID: 110800  

Mezi památné stromy patří mimořádně významné stromy, jejich skupiny a 

stromořadí označené tabulí s malým státním znakem ČR. Památné stromy mohou 

být vyhlášeny z následujících důvodů (nebo jejich kombinací):  

 stromy mimořádného vzrůstu  

 stromy mimořádného stáří  

 stromy, mající zvláštní habitus (celkový vzhled)  

 stromy, které jsou krajinnými dominantami nebo jinak výrazně 

přispívají ke krajinnému rázu  

 stromy, upomínající na určitou historickou událost nebo pověst  

 stromy, doprovázející nějakou kulturní památku (kaple, kostel, boží 

muka, studánku)  

Památné stromy vyhlašuje podle zákona č 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny místně příslušný orgán ochrany přírody, což je většinou odbor životního 

prostředí pověřeného úřadu – nejčastěji pověřeného obecního úřadu nebo 

městského úřadu statutárních měst. Tento orgán zajišťuje vyhlášení ochranného 

pásma okolo památných stromů, dohlíží na jejich ošetřování a rozhoduje také o 

případném zrušení ochrany. Návrh na vyhlášení památných stromů může podat 

každý občan České republiky[1]. 

Data byla předána jako soubor shp s geometrií polygon s názvem 

291_032_201301311732.shp. Porovnáním vstupních dat a příslušné atributové 

tabulky datové modelu jsem získala srovnání. Z 10 atributů lze převzít pouze 

název, počet a výměru polygonu. 15 atributů zbývá k doplnění. Ochranná pásma 

nejsou vymezena graficky, v poskytnutých datech je specifikuje atribut s názvem 

OP_POP. Pasport odkazuje na další informace dostupné na 

http://drusop.nature.cz/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://drusop.nature.cz/
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Tabulka 9 Porovnání atributů zdroj. dat a dat.modelu 
 [zdroj: vlastní pořízení] 

Atributy zdrojová data Atributy dat.model ÚAP 

P_STRO_: number(10,0) 
 P_STRO_ID: number(10,0) 
 KOD: number(10,0) 
 NAZEV: char(80) NAZEV: char(254) 

TYP: number(5,0) 
 POCET: number(5,0) POCET: char(254) 

OP_TYP: char(3) 
 OP_VEL: number(5,0) 
 URCENO: number(5,0) 
 PUV_XY: number(5,0) 
 PODKLAD: char(10) 
 DAT_PKD: number(10,0) 
 OP_POP: char(50) 
 ZPRACOVAL: char(40) 
 ZMENA_G: number(10,0) 
 ZMENA_T: number(10,0) 
 CHYBA_S: number(5,0) 
 POZNAMKA: char(80) 
 SHAPE_AREA: number(19,11) SHAPE_AREA: number(19,11) 

SHAPE_LEN: number(19,11) SHAPE_LENG: number(19,11) 

 
JEV_ID: number(9,0) 

 
STAV_ID: number(9,0) 

 
ENTITA_ID: char(254) 

 
META_ID: char(254) 

 
DATUM_VYD: date 

 
KOD_USOP: char(254) 

 
PREDPIS: char(254) 

 
TYP_USP: number(9,0) 

 
VYDAL: char(254) 

 
PARCIS: char(254) 

 
ZAMER_TYP: char(10) 

 
AKTUAL: date 

 
LABEL: char(254) 

 
NAZEV_JEVU: char(254) 

 
VYHL_ID: number(9,0) 
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5.1.7  NATURA2000 Evropsky významné lokality (EVL) 

Jev č.:  34 
Jev ID: 111900 

Chráněné území, ve kterém se vyskytují zvláště chráněné, kriticky a silně 
ohrožené druhy rostlin a živočichů (ve smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.) 
regionálního a nadregionálního významu. Omezení využití území je dáno 
ustanovením § 49 a § 50 zákona č. 114/1992 Sb.. EVL požívají předběžné 
ochrany před poškozováním od zveřejnění příslušného nařízení vlády, kterým se 
stanoví jejich národní seznam. Následně je zabezpečena jejich smluvní ochrana 
nebo vyhlášení ve stanovených kategoriích MZCHÚ [1]. 

Tabulka 10 Porovnání atributů zdroj. dat a dat.modelu  
[zdroj: vlastní pořízení] 

Atributy zdrojová data Atributy dat.model ÚAP 

SITECODE: char(9) SITECODE: char(254) 

REGION: char(4) 
 KAT: char(4) KATEGORIE: char(20) 

KAT_CHU: char(55) KAT_CHU: char(254) 

POZNAMKA: char(240) 
 KOD: number(17,6) KOD: number(9,0) 

ZMENA_G: number(8,0) 
 ZMENA_T: number(8,0) 
 NAZEV: char(128) NAZEV: char(254) 

ROZL: number(19,10) 
 CHYBA: number(10,0) 
 DAT_PKD: number(10,0) 
 SHAPE_AREA: number(19,11) SHAPE_AREA: number(19,11) 

SHAPE_LEN: number(19,11) SHAPE_LENG: number(19,11) 

 
JEV_ID: number(9,0) 

 
STAV_ID: number(9,0) 

 
ENTITA_ID: char(254) 

 
META_ID: char(254) 

 
PASPORT_ID: char(254) 

 
ZAMER_TYP: char(10) 

 
AKTUAL: date 

 
LABEL: char(254) 

 
NAZEV_JEVU: char(254) 

 
VYHL_ID: number(9,0) 
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5.1.8 Výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů 

Jev č.:  36 
Jev ID: 111700 

Do výběru AOPK zařazuje ty druhy, pro které jsou přijaté nebo připraveny  

k přijetí záchranné programy nebo pro které se příprava záchranného programu 

pro daný taxon zvažuje v nejbližších letech. Všechny tyto druhy jsou v České 

republice bezprostředně ohroženy vyhynutím a jsou zařazeny do kategorie kriticky 

nebo silně ohrožený druh dle § 48 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  

a krajiny. Poskytovány jsou lokality, na nichž byl výskyt druhu v posledních dvou 

letech potvrzen. Data byla převzata z výsledků monitoringu těchto druhů, 

zajišťovaného AOPK ČR, popř. z dalších dat, poskytnutých spolupracujícími 

institucemi nebo externími odborníky[1]. 

V roce 2010 byl předán jeden polygon výskytu rostliny Jurinea cyanoides 

s informací, že se jev 36 v daném území nevyskytuje, zasahuje však do okolí o šíři 

1 km. V roce 2011 byl předána pouze informace, že se daný jev v území 

nevyskytuje. Jediný atribut, který je možno převzít je TAXON. Z dat nelze vyčíst 

atributy VYDAL, PREDPIS, DATUM VYDANI  (lze doplnit z předaného pasportu).  

Nástroj nebyl vytvořen, v posledních letech nebyla data předána. 

 

 

Obr. 16 Porovnání atributů pomoci nadstavby ArcGIS Data Interoperability 
[zdroj: vlastní pořízení] 
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5.1.9  ÚSES - hranice biochory 

Jev č.  42 
Jev ID: 113200 

Biochora je vyšší jednotkou typologického členění v rámci biogeografické 

diferenciace krajiny. Typ biochory tvoří typická kombinace skupin typů geobiocénů 

v rámci určitého biogeografického regionu. Typy biochor se vyznačují svébytným 

zastoupením, uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace typů geobiocénů 

v rámci vegetačních stupňů a ekologických řad. Tyto strukturální znaky jsou 

natolik výrazné, že je možno vymezit typy biochor a územně je odlišit od typů 

biochor jiných vlastností.zájmu. Území ČR je rozděleno na 94 bioregionů, což jsou 

ve složení bioty homogenní jedinečné celky, které jsou označeny unikátním 

identifikátorem a názvem. Na základě krajinných podmínek a bioty je rozdělen 

každý bioregion na biochory. Na území ČR rozlišujeme 366 typů biochor, každý 

typ biochory se může vyskytovat v různých bioregionech. 

 

Tabulka 11 Porovnání atributů zdroj. dat a dat.modelu 
 [zdroj: vlastní pořízení] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributy zdrojová data  Atributy dat.model ÚAP 

KOD: number(8,0) KOD_C: number(9,0) 

BIOCHORA: char(5) BIOCHORA: char(254) 

NAZEV: char(80) NAZEV_C: char(254) 

BIOREG: char(6) BIOREG: char(254) 

NAZEV_G: char(30) NAZEV_G: char(254) 

PODPROV: char(2)   

ZMENA_G: number(8,0)   

ZMENA_T: number(8,0)   

SHAPE_AREA: number(19,11) SHAPE_AREA: number(19,11) 

SHAPE_LEN: number(19,11) SHAPE_LENG: number(19,11) 

  JEV_ID: number(9,0) 

  STAV_ID: number(9,0) 

  ENTITA_ID: char(254) 

  META_ID: char(254) 

  PASPORT_ID: char(254) 

  ZAMER_TYP: char(10) 

  AKTUAL: date 

  LABEL: char(254) 

  NAZEV_JEVU: char(254) 

   VYHL_ID: number(9,0) 
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5.1.10  Lokalita Ramsarské úmluvy  

Jev č.:  114 
Jev ID: 110020 

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy 

vodního ptactva. Ramsarská úmluva je první celosvětová mezivládní úmluva  

na ochranu a moudré využívání přírodních zdrojů. Jedná se tak o jedinou úmluvu, 

chránící určitý typ biotopu. 

Úmluva ukládá členským zemím vyhlásit na svém území minimálně jeden 

mokřad mezinárodního významu, který svými přírodními hodnotami odpovídá 

schváleným kritériím a zařadit ho do seznamu mokřadů mezinárodního významu. 

Stát se tím rovněž zavazuje, že zapsaným mokřadům věnuje zvýšenou péči  

a ochranu. V roce 1993 byl oficiálně ustaven Český ramsarský výbor, který  

je koordinačním a poradním orgánem MŽP. Mokřady se v této Úmluvě rozumí 

území s močály, slatinami, rašeliništi a vodami přirozenými nebo umělými, trvalými 

nebo dočasnými, stojatými i tekoucími, sladkými, brakickými nebo slanými, včetně 

území s mořskou vodou; jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů [1].  

AOPK předává informace o mokřadech označené jako 119A, dle datového 

modelu patří do jevu 114 a vrstvy nazvané ZCHU_lokalita_ru_P.shp. Tabulka 

znázorňuje struktur vstupních a výstupních dat. V průběhu importu lze převzít 5 

atributů, 13 je potřeba doplnit.  

 



Leona Slabochová: Analýza a návrh konverzních nástrojů 

46 

Tabulka 12:  porovnání atributů zdroj. dat a dat.modelu  
[zdroj: vlastní pořízení] 

 

Atributy zdrojová data Atributy dat.model ÚAP 

291_119a_201211221406.shp ZCHU_lokalita_ru_P.shp 

RAMSAR_: number(10,0)  

RAMSAR_ID: number(10,0)  

KOD: number(10,0) KOD: number(9,0) 

KAT: char(5) KAT: char(254) 

NAZEV: char(80)  

SUBLOKAL: char(120) SUBLOKAL: char(254) 

TYP_UZ: number(5,0)  

CIS: char(7)  

KOD_R: number(10,0)  

PODKLAD: char(10)  

DAT_PKD: number(10,0)  

ZPRACOVAL: char(40)  

ZMENA_G: number(10,0)  

ZMENA_T: number(10,0)  

ZCHU_lokalita_ru_P.shp  

CHYBA: number(5,0)  

POZNAMKA: char(80)  

SHAPE_AREA: number(19,11) SHAPE_AREA: number(19,11) 

SHAPE_LEN: number(19,11) SHAPE_LENG: number(19,11) 

 JEV_ID: number(9,0) 

 STAV_ID: number(9,0) 

 ENTITA_ID: char(254) 

 META_ID: char(254) 

 PASPORT_ID: char(254) 

 AKTUAL: char(254) 

 LOKAL: char(254) 

 ZAMER_TYP: char(10) 

 LABEL: char(254) 

 CIS: char(254) 

 NAZEV_JEVU: char(254) 

 VYHL_ID: number(9,0) 

 MEZ_OCHR: char(254) 
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5.2 ČEZ  

Společnost ČEZ Distribuce a ČEZ ICT Service poskytují svá data pravidelně 

v popsané struktuře prostřednictvím webového portálu http://geoportal.cez.cz/.  

Aktualizovaná data jsou zpřístupněna vždy čtvrtletně. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 17 Rozhraní web. portálu ČEZ 

Pasporty jsou ve formátu pdf, grafická část ve formátu dgn a ESRI Shape 

File, datový model je popsaný v excelovské tabulce. Pro zpracování byla použita 

data ve formátu shp. 

Poskytovány jsou jevy: 

• 72 elektrická stanice vč. ochranného pásma, 

• 72RZ rozvojové záměry el. stanice, 

• 73 nadzemní a podzemní vedení el. soustavy včetně ochranného pásma, 

• 73RZ rozvojové záměry el. vedení, 

• 82 komunikační vedení včetně ochranného pásma. 

5.2.1 Zařízení pro zpracování a distribuce el. energie  

Jev č.: 72 
Jev ID: několik hodnot dle druhu zařízení 

Jedná se o různá zařízení na rozvodné síti (transformovna, rozvodna, 

elektrická stanice). Poskytnutý soubor má název _072_CEZD a jedná se  

o bodovou vrstvu. Soubor pro testování má 350 kB a cca 500 záznamů 

v atributové tabulce. 

 

http://geoportal.cez.cz/
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Tabulka 13 porovnání atributů zdrojových dat a dat.modelu 
 [zdroj: vlastní pořízení] 

 

Atributy zdrojová data Atributy dat.model ÚAP 

_072_CEZD.shp ZEE_el_objekt_B 

KODORP_CSU: number(9,0) KODORP_CSU: number(9,0) 

KRAJ_KOD: number(4,0) KRAJ_KOD: number(9,0) 

OBJECT_ID: number(9,0) OBJEKT_ID: number(9,0) 

KOD_OBJEKT: number(9,0)  

NAPHLAD_ID: number(4,0) NAPHLAD_ID: number(9,0) 

NAPSUBTYP: number(4,0) NAPSUBTYP: number(9,0) 

NAPETI: char(100) NAPETI: number(9,0) 

SPECELSTA: number(4,0) SPECELSTA: number(9,0) 

POSKYT: char(254)  

POSKYT_ID: number(4,0)  

POSKYT_OBL: number(4,0)  

DATUM: number(4,0) DATUM: date 

DATUM_ID: number(4,0) DATUM_ID: number(9,0) 

MAJETEK_ID: number(4,0) MAJETEK_ID: number(9,0) 

PRESNOST: number(4,0) PRESNOST: number(9,0) 

ETAPA_ID: number(4,0) ETAPA_ID: number(9,0) 

DATUM_VYDA: date DATUM_VYDA: date 

POZNAMKA: char(254) POZNAMKA: char(254) 

OP: number(13,11) OP: number(9,0) 

 JEV_ID: number(9,0) 

 ENTITA_ID: char(254) 

 META_ID: char(254) 

 PASPORT_ID: char(254) 

 STAV_ID: number(9,0) 

 ZAMER_TYP: char(10) 

 AKTUAL: date 

 LABEL: char(254) 

 VYHL_ID: number(9,0) 

 NAZEV_JEVU: char(254) 



Leona Slabochová: Analýza a návrh konverzních nástrojů 

49 

 
Data je potřeba naimportovat do vrstvy s názvem ZEE_el_objekt_B.shp. 

Patnáct polí bude možné převzít bez úpravy viz srovnávací tabulka č. 12., 

10 atributů je nutné klasifikovat případně naplnit či spočítat např. KRAJ_KOD, 

JEV_ID, STAV_ID a ENTITA ID.  

5.2.2 Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy  

Jev č.: 73 
Jev ID: několik hodnot dle druhu zařízení 

Poskytnutý soubor má název _073_CEZD a jedná se o liniovou vrstvu. 

Soubor pro testování má 1,56 MB a cca 200 záznamů v atributové tabulce. 

Tabulka 14 Porovnání atributů zdrojových dat a dat.modelu 
 [zdroj: vlastní pořízení] 

 

Atributy zdrojová data Atributy dat.model ÚAP 

KODORP_CSU: number(9,0) KODORP_CSU: number(9,0) 

KRAJ_KOD: number(4,0) KRAJ_KOD: number(9,0) 

OBJECT_ID: number(9,0) OBJEKT_ID: number(9,0) 

KOD_OBJEKT: number(9,0) 
 NAPHLAD_ID: number(4,0) NAPHLAD_ID: number(9,0) 

NAPSUBTYP: number(4,0) NAPSUBTYP: number(9,0) 

NAPETI: number(4,0) NAPETI: number(9,0) 

IZOLACE_ID: number(4,0) IZOLACE_ID: number(9,0) 

TYPVED_ID: number(4,0) TYPVED_ID: number(9,0) 

POSKYT: char(254) 
 POSKYT_ID: number(4,0) 
 POSKYT_OBL: number(4,0) 
 DATUM: number(4,0) DATUM: date 

DATUM_ID: number(4,0) DATUM_ID: number(9,0) 

MAJETEK_ID: number(4,0) MAJETEK_ID: number(9,0) 

PRESNOST: number(4,0) PRESNOST: number(9,0) 

ETAPA_ID: number(4,0) ETAPA_ID: number(9,0) 

DATUM_VYDA: date DATUM_VYDA: date 

POZNAMKA: char(254) POZNAMKA: char(254) 

OP: number(4,0) OP: number(9,0) 

 
ZAMER_TYP: char(10) 

 
AKTUAL: date 

 
LABEL: char(254) 

 
NAZEV_JEVU: char(254) 

 
VYHL_ID: number(9,0) 

 
PASPORT_ID: char(254) 
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Data je potřeba naimportovat do vrstvy s názvem ZEE_el_vedeni_L.shp. 

Šestnáct polí bude možné převzít bez úpravy viz srovnávací tabulka č. 13, 

6 atributů je nutné klasifikovat případně naplnit či spočítat např. KRAJ_KOD, 

JEV_ID, STAV_ID a ENTITA ID. Atribut OP lze využít pro konstrukci ochranného 

pásma a naplnění vrstvy EE_vedeni_el_e_op_P.shp. 

Ve stejné struktuře byla předána data rozvojových záměrů v souboru 

_073RZ_CEZD.shp. Data také patří do vrstvy datového modelu 

ZEE_el_vedeni_L.shp a lze je použít pro konstrukci ochranného pásma. 

5.2.3 Elektronické komunikační vedení včetně ochranného pásma  

Jev č.:  82 
Jev ID: 146600 

Do jevu 82 lze zařadit přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo 

směrovací zařízení a jiné prostředky, které umožňují přenos signálů po vedení, 

rádiem, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových 

sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí 

pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos 

signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu 

na druh přenášené informace [10]. 

Poskytnutý soubor má název _082_CEZD.shp a jedná se o liniovou vrstvu. 

Soubor pro testování má 152 kB a cca 180 záznamů v atributové tabulce. 

Data je potřeba naimportovat do vrstvy s názvem TEL_sdel_sit_L.shp a jako 

v případě jevu č.73 lze z atributu OP vytvořit ochranné pásma komunikačního 

vedení a naplnit vrstvu  T_sdel_sit_op_P.shp. 
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6 VYTVOŘENÍ KONVERZNÍCH NÁSTROJŮ PRO 
VYBRANÁ DATA 

Tato kapitola popisuje samotný průběh procesu, který vedl k vytvoření 

importních nástrojů. Na začátku tvorby konverzních nástrojů jsem se seznámila 

s dostupnou literaturou. Systém ArcGIS má propracovanou webovou nápovědu 

pro všechny verze systému včetně jednotlivých nadstaveb a jejich nástrojů [8].  

Pro vytvoření nástrojů jsem využila prostředí nadstavby ArcGIS Data 

Interoperability. Prostředí grafického nástroje umožňuje využít připravených 

nástrojů pro transformaci dat tzv transformerů. Nejvíce jsem využila transformerů 

uvedených v tabulce č.14. 

Tabulka 15 Použité nástroje pro transformaci  
[zdroj: vlastní pořízení] 

Nástroje pro transformaci Popis 

AttributeCreator Umožnuje doplnění atributů, názvů a jejich hodnot 

AttributeValueMapper Přiřadí hodnoty atributů na základě dalších 

vlastností, a ukládá hodnotu jako nový atribut. 

Výchozí hodnoty lze naimportovat ze zdrojových 

dat. 

AtrributeFilter Filtruje hodnoty vstupních atributů a připravuje 

různé výstupy v závislosti na vstupních hodnotách  

TimeStamper Přidá časové razítko jako hodnotu atributu, 

možnost sestavení mnoho kombinací foramtu 

datumu a času 

ParameterFetcher Umožnuje nastavit hodnotu atributu jako 

proměnnou, nástroj nabídne jeho doplnění při 

spuštění. 

Bufferer Vytváří obalovou zónu kolem vstupních prvků 

v požadované vzdálenosti, umožňuje seskupování 

 Vytvoření konverzního nástroje znamená sestavení algoritmu vedoucího 

k naplnění cílové atributové tabulky. Je potřeba vybrat adresář se zdrojovými daty, 

vzory cílových vrstev datového modelu a vhodné nástroje pro transformaci. 

Instalace nadstavby se provádí samostatně po jejím zakoupení, případně již 

jako volba při instalaci samotného desktopu. Nadstavba se aktivuje zatržením 

v nabídce ArcMap – Customize - Extension.  

Pro všechny importní nástroje jsem vytvořila toolbox UAP Import Tools.tbx, 

který obsahuje jednotlivé „Spatial ETL Tools“, tedy nástroje vytvořené pomocí 
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nadstavby Data Interoperability. Pojmenování jsem zvolila jako kombinace čísla 

jevu, zkratka názvu jevu a zkratkou názvu poskytovatele.    

 

Obr. 18 Vytvoření nového nástroje 
 [zdroj: vlastní pořízení] 

 
Číslo jevu se může opakovat, liší se poskytovatel a tedy i struktura vstupních 

dat a termíny poskytované aktualizace. Při vstupu více zdrojových dat do jednoho 

výstupu jsou uvedena čísla všech jevů. 

 

 

Obr. 19 Toolbox s vytvořenými nástroji  
[zdroj: vlastní pořízení] 

Nový nástroj se tvoří v okně Catalogu po stisknutí pravého tlačítka myši, přes 

nabídku New Toolbox – New Spatial ETL Tool. Průvodce nástrojem umožňuje 

výběr formátu, umístění zdrojového souboru/ů, jejich parametrů, výběr formátu 

výstupních dat (FME Writer Gallery), parametrů a nakonec volbu statického  

či dynamického schématu.  

Po vložení vstupních (Reader Feature Types) a výstupních souborů (Writer 

Feature Types) dojde k automatickému připojení zdrojových atributů  
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k odpovídajícím výstupním. Snadno se tak získá vizuální přehled o chybějích 

zdrojích pro atributy výstupních dat. Tento postup jsem použila v předcházející 

kapitole. Shodné jsou označeny zelené, ty které nemají vhodný zdroj červeně  

a zdrojová data, která nemají vhodný cíl žlutě (obr. 16). Nejdříve je nutné odstranit 

vzniklou repliku dat v cíli a nahradit ji šablonou/kopii vhodné vrstvy datového 

modelu.  

Nový parametr se vytváří prostřednictvím okna Navigator - User Parameters 

- Published Parameters - Add Parameter, zadáním jeho jména, příkazu (popisek) 

a případně defaultní hodnoty. Hodnota  PASPORT_ID  

se přebírá z evidence pasportů vedené v jiném systému, nelze tedy její hodnotu 

převzít nebo vypočítat. K zadání hodnoty parametru PASPORT_ID je uživatel 

vyzván při spuštění nástroje, je volitelný a při jeho nevyplnění, dojde k nastavení 

připravené defaultní hodnoty. Tu lze změnit i dodatečně prostřednictvím editace 

vrstvy v ArcMap. 

Vzhledem k rozsahu práce je popsán detailní postup tvorby nástrojů jen  

v některých případech. Detailní popis je např. u jevu 73 Nadzemní a podzemní 

vedení elektrizační soustavy v kapitole 6.2.2. Postup je ve většině případů shodný, 

liší se pouze v možnostech naplnění hodnot atributů. Ve všech případech jsem 

vytvořila schéma nástrojů.  

6.1 AOPK 

Pro data Agentury ochrany přírody a krajiny jsem vytvořila na základě 
analýzy v kapitole 5 celkem 6 nástrojů. Dva nástroje umožňují načíst až čtyři 
zdroje dat současně. 

 

6.1.1 Chráněná krajinná oblast (CHKO) 

Nástroj s názvem 26_CHKO_AOPK je uložen jako ostatní nástroje  

v toolboxu UAP IMPORT Tools.tbx. Vstupní vrstva jsou poskytnutá data CHKO 

označené číslem jevu 26. Data jsou předávána za celé CHKO přesahující správní 

území hranice ORP. Nejdříve je vhodné vybrat data zasahující do správního 

území s přesahem 1000m. Pro hranici obce jsem vytvořila buffer (obalové pásmo) 

a tak další vstupní vrstvou je hranice ORP zvětšená o 1000m kolem celé hranice. 

Tu jsem použila pro ořez dat prostřednictvím nástroje Clipper. Ten umožňuje 

geometrické oříznutí dat a současně i úpravu v atributové tabulce. V dalších 

krocích (obr. 20) dojde k naplnění atributů, dopočítání hodnoty ENTITA_ID, přidání 

volitelného parametru čísla pasportu a automatickému doplnění datumu 

aktualizace. Tím dojde k naplnění vrstvy datového modelu ZCHU_chko_P. 

Stejným nástrojem a tedy vstupními daty je naplněna také vrstva 

ZCHU_zony_chko_P. Pomocí AttributeValue Mapper jsem přiřadila hodnoty 

JEV_ID a v následujících krocích i ostatní atributy. Nenaplněný zůstal atribut 

ZAMER_TYP, vždy se jedná o data existující (STAV=1). 
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Obr. 20 Schéma nástroje pro jev 26 - Chráněná krajinná oblast  
[zdroj: vlastní pořízení]  
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6.1.2 Přírodní rezervace a památky 

Jev č. 27: Národní přírodní rezervace, 

 Jev č. 28: Přírodní rezervace (PR), 

 Jev č. 29: Národní přírodní památka (NPR), 

 Jev č. 31: Přírodní památka včetně ochranných pásem (PP) 

V datovém modelu jsou jevy 27, 28, 29, 31 zařazeny do vrsty nazvané ZCHU 

MZCHU_P (Zvláště chráněné území - maloplošné chráněné území). Z tohoto 

důvodu jsem vytvořila jeden společný nástroj pro import  

(obr. 21). Vstupní data jsou výše zmíněná. Doplněny jsou požadované atributy, 

rozdíl je v JEV_ID,VYHL_ID a NAZEV_JEVU. Opět jsou předávána pouze aktuální 

data, atribut ZAMER_TYP tedy není vyplněn. 

6.1.3 Ochranná pásma pro jevy 27-31 

Nástroj pro vytvoření ochranných pásem je nazvaný OP_MZCHU_AOPK. 

Jako vstupní data slouží vrstva s OP. Pro rozdělení dle typu chráněného území 

na národní přírodní památku NPP, národní přírodní rezervaci NPR, přírodní 

památku PP, přírodní rezervaci PR byl použit nástroj AttributeFilter, následně 

pomocí AttributeCreator byly doplněny další atributy. Transformer použit 4x, 

zkopírován a modifikován v hodnotách NAZEV_JEVU a JEV_ID. Následuje 

AttributeCreator a doplnění hodnoty ENTITA_ID dle vzorce a pomocí 

ParameterFetcher možnost volby PASPORT_ID. Hodnota atributu ZAMER_ID  

se nevyskytuje, data jsou předávána jako stav. Schéma nástroje viz příloha 7. 

6.1.4 Památné stromy 

Pro aktualizaci dat památných stromů jsem vytvořila nástroj 

32_STROMY_AOPK. Vstupní data naplní soubor ZCHU_pamatny_strom_P.shp. 

Odpovídající atributy NAZEV a POČET, jsou převzaty a naplněny automaticky. 

Zbylé atributy je nutné dopočítat, minimálně v rozsahu povinných, tak jak  

je to v předepsané v celém datovém modelu. Opět není možné naplnit atribut 

ZAMER_TYP jedná se vždy o stav. Dle popisu v dokumentaci datového modelu 

se u atributu DATUM_VYD jedná o vyhlášení památného stromu, v předaných 

datech není vyplněno a je možné dohledat prostřednictvím čísla USOP  

na http://drusop.nature.cz. Vzhledem k absenci mnoha popisných údajů, jsem 

sestavila dotaz skládající se z odkazu na webové stránky a kódu (obr. 23). Tím 

vznikne přímý odkaz na jednotlivé památné stromy. Odkaz jsem vložila do atributu 

PREDPIS. Informace není jen o předpisu, ale i o čísle parcely, vyhlášení a dalších 

detailech památného stromu v evidenci AOPK. Schéma doplnění atributů  

je v příloze č. 8. 

http://drusop.nature.cz/
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Obr. 21 Schéma nástroje pro jev 27-31 Přírodní rezervace a památky  
[zdroj: vlastní pořízení] 
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6.1.5 ÚSES - hranice biochory 

Nástroj s názvem 42_biochora_AOPK jsem vytvořila podobně jako 
předchozí. Po doplnění atributů (viz. příloha 10) došlo k dopočítání hodnoty 
ENTITA_ID, přidání volitelného parametru v podobě čísla pasportu a následně 
datumu aktualizace. Výsledkem jsou data s doplněnými atributy dle požadavků 
datového modelu. V případě vzorových dat se jednalo o naplnění 120 řádků, 
nástroj vypsal úspěšný průběh po 7sekundách. 

 
 

 

Obr. 22 Úspěšný průběh aktualizace data biochor  
[zdroj: vlastní pořízení] 

6.1.6 Lokalita Ramsarské úmluvy  

Předávaná data výskytu mokřadů je možné do struktury datového modelu 

naimportovat pomocí vytvořeného nástroje 114_mokrady_AOPK. Jeho sestavení 

bylo podobné jako v předchozích případech. Schéma nástroje je v příloze 11. 

 
Tabulka 16. Naplněná tabulka jev 114  

[zdroj: vlastní pořízení] 
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6.2 ČEZ 

Pro data ČEZ byly realizovány 3 importní nástroje. V kapitole 6.2.2. 

 je detailně popsán nástroj pro import dat nadzemních a podzemních elektrizační 

soustavy. Poměrně náročné bylo propojení vstupních a výstupních dat, liší 

se pojmenování a hlavně rozsah hodnot jednotlivých atributů. Prvky bylo nutné 

několikrát třídit a přirazovat nové hodnoty. Do budoucna by bylo vhodné strukturu 

datového modelu přizpůsobit a udělat úpravy tak, aby se co nejvíce shodovala 

s poskytovanými daty. To by znamenalo i úpravu ve vytvořených nástrojích. 

6.2.1 Zařízení pro zpracování a distribuce el. energie  

Testovaná vstupní data měla název _072_CEZD a _072RZ_CEZD. Druhý 

soubor představuje rozvojové záměry, vstoupí tedy do stejné tabulky datového 

modelu jako první soubor, bude se lišit hodnotou STAV_ ID a bude naplněn atribut 

ZAMER_TYP. Roztřídila jsem možné hodnoty atributu SPECELSTA - specifikace 

typu elektrické stanice a dle nich přiřadila hodnoty JEV_ID a následně po doplnění 

dalších požadovaných atributů na základě JEV_ID také NAZEV_JEVU. Schéma 

nástroje je v příloze 12 práce. 

6.2.2 Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy  

Tabulka 13 v kapitole 5.2.2 porovnává data poskytovaná společností ČEZ 

s datovým modelem. Ze srovnání vyplývá, že je možné převzít 15 atributů. Deset 

atributů zbývá k doplnění, nutné je naplnit minimálně tři povinné atributy. Pomocí 

nadstavby Data Interoperability v prostředí FME Workbench jsem vytvořila nástroj, 

pojmenovaný 73_vedeni_CEZD a uložila do toolboxu s názvem UAP IMPORT 

Tools.tbx. Na obr.č. 32 je vyexportované schéma znázorňující průběh 

restrukturalizace dat. Vstupní data jsou soubory nazvané _073 CEZD a _073RZ 

CEZD. Jedná se o trasy vedení el. energie. Jako šablona pro výstupní soubory 

slouží vrstvy nazvané ZEE_el_vedení a EE_vedeni_el_e_OP. Tak je zaručen 

soulad s požadovanou strukturou datového modelu. Data z obou vstupních vrstev 

naplní výstupní soubor s liniemi vedení a informace o ochranném pásmu 

v datovém poli (sloupci) OP slouží pro vytvoření ochranného pásma. Pro naplnění 

hodnoty atributu PASPORT_ID jsem využila ParameterFeatcher. Je potřeba 

zadat jeho název, jméno parametru a název cílového atributu.  

V dalším kroku jsem použila Attribute Filter pro rozdělení dat dle typu 

vedení. Hodnoty, kterých může typ vedení (TYPVED_ID) nabývat jsou uvedeny 

v dokumentu popisující strukturu dat ČEZD. V tomto případě jsou to hodnoty 0-4. 

Rozdělením těchto pěti hodnot bylo již možné s využitím AttributeValueMapper 

přidělit jednotlivé JEV_ID dle hodnot NAPSUBTYP , v případě svodu a zemnícího 

lana pomocí AttributeCreator. Po přiřazení jednotlivých JEV_ID jsem opět 

prostřednictvím AttributeValueMapper naplnila NAZEV_JEVU. 
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Obr. 23 Porovnání atributů vstupních dat s datovým modelem 
zdroj: [vlastní pořízení] 

 

.  

Obr. 24  Možnost přidání proměnné hodnoty atributu  
[zdroj: vlastní pořízení] 

 

Dalším krokem s opakovaným využitím transformeru AttributeCreator jsem 

doplnila atributy s názvy LABEL - popisek pro využití ve výkresové části, VYHL_ID 

- číslo jevu podle vyhlášky, META_ID – již dříve zmiňované IČO poskytovatele, 
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STAV_ID – hodnota stavu, OBJEKT_ID a ENTITA_ID. Při použití tohoto 

transformačního nástroje lze hodnotu převzít z hodnoty jiného vstupního  

či v průběhu transfromace již definovaného atributu, nastavit jako konstantu 

případně naplnit prostřednictvím matematického nebo textového editoru. V bublině 

popisku nástroje viz obr .25. je možné vidět způsob naplnění jednotlivých hodnot. 

. 

 

Obr. 25  Mapování hodnot atributů 
 [zdroj: vlastní pořízení] 

Osmimístná hodnota ENTITA_ID vznikla vynásobením šestimístné hodnoty 

JEV_ID číslovkou 100 a přičtením hodnoty STAV_ID vynásobené 10 a přičtením 

hodnoty 2. Ta naznačuje typ geometrie linie. Jako poslední krok jsem použila  

TimeStamper pro naplnění atributu AKTUAL. Jedná se o datum aktualizace dat, 

je to další parametr v tomto případě automaticky doplněný ze systému. Volitelný  

je tvar formátu datumu. Touto cestou došlo k naplnění všech atributů  ve vrstvě el. 

vedení poskytovatele ČEZ.  Model se dělí v okamžiku po naplnění hodnoty 

PASPORT_ID a prvkům je přiřazena hodnota JEV_ID příslušící ochrannému 

pásmu el. vedení. 

Výstupem nástroje jsou naplněné tabulky datového modelu pro elektrického 

vedení a jeho ochranná pásma včetně dat záměrů. Ochranná pásma vznikla 

použitím nástroje Bufferer. Využila jsem možnosti seskupení podle hodnoty 

ochranného pásma, která může být např. 5m,10m,15m, vznikly tak souvislé 

polygony ochranných pásem. 

Vzhledem k pravidelné čtvrtletní aktualizaci a stále datové struktuře je možné 

nástroj použít opakovaně. Při testování na souboru s více jak 2000 záznamy došlo 
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k transformaci dat za 5s. To velmi výrazně zkracuje čas nutný pro aktualizaci dat 

ÚAP. Samozřejmě je nutné počítat s časem nutným pro analýzu vstupních dat 

a tvorbou nástroje. Po počátečním seznámení s možnostmi nadstavby  

a jednotlivými vhodnými transformery se jedná o uživatelsky přívětivé prostředí. 

Probíhající transformace je provázena výpisem událostí. V případě chybové 

hlášky lze najít kde je chyba např. při tvorbě při složitějších modelů. 

 
Obr. 26 Prostředí vytvořeného nástroje pro uživatele včetně nápovědy 

 [zdroj: vlastní pořízení] 

6.2.3 Elektronické komunikační vedení včetně ochranného pásma  

Poskytnutý soubor má název _082_CEZD.shp a data je potřeba naimportovat  

do vrstvy s názvem TEL_sdel_sit_L.shp. Vytvořený nástroj má název 

82_sdel.sit_CEZD a jako v případě jevu č.73 dojde k vytvoření a naplnění vrstvy 

T_sdel_sit_op_P.shp. Schéma nástroje je v příloze 14. 
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Obr. 27 Schéma nástroje pro  jev 73 – vedení el. soustavy  
[zdroj: vlastní pořízení] 
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7 ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Cílem této práce bylo vytvoření konverzních nástrojů pro data územně 

analytických podkladů. Pro tvorbu nástrojů byla použita konkrétní data, která 

spravuje Úřad územního plánování v Litoměřicích a datový model používaný pro 

data ÚAP v Ústeckém kraji. Struktura vstupních dat se neshoduje v mnoha 

případech s datovým modelem. 

Tvorba nástrojů je náročná na znalost struktury vstupních dat, datového 

modelu a prostředí nadstavby ArcGIS Data Interoperability a tedy i na čas. Prvním 

krokem práce byl výběr vhodných dat. Pro tvorbu konverzních nástrojů jsem 

multikriteriální analýzou vybrala data, která mají stálou a popsanou strukturu  

a jsou poskytována opakovaně. Kriteria splnila data poskytovaná AOPK (Agentura 

ochrany přírody a krajiny) a ČEZ. Jedná se o poskytovatele s celostátní 

působností, kteří používají prostředí geografických informačních systémů ke 

správě a distribuci velkého objemu svých dat. 

Součástí práce je dotazníkové šetření pro obce s rozšířenou působností 

v Ústeckém kraji. Většina obcí využívá datový model Ústeckého kraje ve verzi 3.2. 

a tak jsou potencionálními uživateli vytvořených konverzních nástrojů. Využití 

je možné i u dalších ORP v České republice, které využívají stejný datový model. 

Samostatná kapitola se věnuje popisu části rozsáhlého systému ArcGIS, 

který je využívaným nástrojem pro práci s prostorovými daty. Pro samotnou 

realizaci nástrojů byla využita nadstavba DataInteroperability, která je v této 

kapitole také popsána. 

Po detailní analýze, porovnání vstupních dat a atributových tabulek datového 

modelu v kapitole 5 došlo k návrhu a následné realizaci konverzních nástrojů. 

Celkem jsem vytvořila 9 nástrojů pro import vstupních dat, které jsem uložila  

do adresáře / toolboxu UAP Import tools.tbx. Pro jeho použití stačí zkopírování 

na libovolné místo na disku. Při použití jednotlivých nástrojů se nastavují pouze 

cesty ke zdrojovým datům a adresáři s daty zpracovanými. V některých případech 

se struktura vstupních atributů výrazně liší od atributů datového modelu. Podle 

možností byly atributy doplněny či dopočítány.  

V současnosti často používaná metoda s manuálním kopírováním  

a vkládáním dat včetně doplňování velkého množství atributů je náročná na čas  

a znalosti zpracovatele, a zatížená možností hrubých chyb a omylů. Vytvoření 

nástrojů má za cíl zjednodušit a zrychlit práci při aktualizaci dat a také snížit 

zmiňovanou možnost chyb a omylů.  

 Vytvořené nástroje byly použity pro aktualizaci dat na úřadu územního 

plánování v Litoměřicích v únoru 2013. Např. při testování jednoho vstupního 

souboru s více jak 2000 záznamy došlo k transformaci dat za 5s. Potvrdilo  

se výrazné zkrácení času jindy potřebného k ručnímu doplnění velkého množství 
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atributů. Samozřejmě je nutné počítat s časem nutným pro analýzu vstupních dat 

a tvorbu nástroje. Po počátečním seznámení s možnostmi nadstavby  

a jednotlivými vhodnými „transformery“ se jedná o uživatelsky přívětivé prostředí, 

bez nutnosti znalosti programování. Sestavením nástroje v grafickém prostředí 

vzniká postup/ algoritmus zpracování dat.  

Přestože je možné nástroje v případě potřeby upravit, jako riziko lze vnímat 

změnu struktury vstupních dat případně úpravy v samotném datovém modelu. 

Výraznějšímu použití může bránit malé rozšíření nadstavby v rámci 

Ústeckého kraje. K dispozici ji má pouze jeden úřad územního plánování 

v Ústeckém kraji. Tato práce může také posloužit k argumentaci pro zařazení 

nákupu zmiňované nadstavby do rozpočtu Města Litoměřice pro další období. 

Nadstavba umožňuje konverze mnoha typů dat a formátů, je tedy univerzálním 

nástrojem nejen pro data územně analytických podkladů. 
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Příloha 1: Vybrané geografické údaje  
 

 
 

 
 
 

 

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 1. 1. 2012 

Kraj, správní 

obvod ORP 

Rozloha 

v km2 

Počet 

obyvat

el 

Počet 

obyvatel 

sídla ORP 

Hustota 

osídlení 

Počet 

obcí 

z toho: se 

statutem 

města 

Bílina 124 20 818 15 835 168 8 2 

Děčín 554 78 569 50 311 142 34 5 

Chomutov 486 82 013 49 540 169 25 3 

Kadaň 449 43 745 18 062 97 19 5 

Litoměřice 471 59 388 24 388 126 40 6 

Litvínov 236 39 156 25 776 166 11 5 

Louny 473 43 721 18 627 93 41 2 

Lovosice 262 27 617 8 785 106 32 3 

Most 231 75 639 67 058 327 15 1 

Podbořany 338 15 843 6 335 47 11 4 

Roudnice n.L. 300 32 245 13 057 107 33 2 

Rumburk 266 33 646 11 171 126 12 7 

Teplice 345 107 64

6 

50 384 312 26 7 

Ústí nad 

Labem 

405 120 25

9 

94 258 297 23 3 

Varnsdorf 89 20 503 15 802 231 6 2 

Žatec  307 27 218 19 267 89 18 1 
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Příloha 3: Vzor pasportu 
 

Pasport č. ….. údaje o území 

 

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování 

 
 

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje) 
 
1. Jméno a příjmení / název 

 

 
 
2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj 

           
 
3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt 
a) obec                                                                                                                 b) PSČ 

  
c) ulice (část obce)                d) číslo popisné 

  
e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby 

 
f) číslo telefonu           g) e-mail 
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II. oddíl – údaj o území 
 
4. Název nebo popis údaje o území 

 
 
5. Vznik údaje o území 
a) právní předpis ú správní rozhodnutí ú jiný       b) ze dne 

  
c) vydal 

 
 
6. Územní lokalizace údaje o území 
a) název katastrálního/katastrálních území       b) číslo katastrálního/katastrálních území 

  
c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení 

 
 
7. Předání údajů o území 
a) název dokumentu          b) datum zpracování 

  
c) počet svazků, listů, nosičů 

 
d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen 

 
e) souřadnicový systém zobrazení 

 
f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména: 

 Formát textové/tabulkové části 

 Formát grafické části (s uvedením programu, ve kterém je zpracována) 

 Typ (linie, bod, plocha) 

 Datový model, včetně popisu datových vrstev 

 Medium – nosič, velikost souborů 
 
8. Prohlášení poskytovatele údaje 

Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v tomto pasportu a dokumentaci údaje o 
území jsou správné, úplné a aktuální k datu předání. Jsem si vědom sankčních důsledků 
v případě nesprávně či neúplně předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona. 

 
 

……………………………………………………….. 
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje 



Leona Slabochová: Analýza a návrh konverzních nástrojů 

 

vii 
 

 
 
III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území 

 
 
9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje 
 
 
 
 
 
 
10. Prohlášení poskytovatele údajů 

Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v III. oddíle, jsou správné, úplné a 

aktuální. Jsem si vědom sankčních důsledků podle § 28 odst. 3 stavebního 

zákona. 

 
jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje 

 
 
 

………………………………………………………. 
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele 
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Příloha 4: Ukázka z výřezu logického datového modelu 
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Příloha 6: Ukázka úspěšného průběhu 
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Příloha 14 – Tabulka 

Č
ís

lo
 je

vu
 

vy
h

lá
šk

a 

Název jevu Poskytovatel 
Způsob 

poskytnutí 
www (stažení) 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

Fo
rm

át
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at
 

So
u

ř.
sy

st
é

m
 

p
o

p
sa

n
á 

st
ru

kt
u

ra
  d

at
 

st
ru

kt
u

ra
 

O
p

ak
o

va
n

ě
 

SH
P

 

vý
p

o
če

t 

Poznámka 

26 Chráněné krajinné oblasti včetně zón AOPK webový portál http://uap.nature.cz/   1   2 2     shp S- JTSK Ano 1 1 1 1   

27 Národní přírodní rezervace včetně ochranných pásem AOPK webový portál http://uap.nature.cz/   1   2   1 1 shp S- JTSK Ano 1 1 1 1   

28 Přírodní rezervace včetně ochranných pásem AOPK webový portál http://uap.nature.cz/   1   2 1 1 1 shp S- JTSK Ano 1 1 1 1   

29 Národní přírodní památky včetně ochranných pásem AOPK webový portál http://uap.nature.cz/   1       1 1 shp S- JTSK Ano 1 1 1 1   

31 Přírodní památky včetně ochranných pásem AOPK webový portál http://uap.nature.cz/   1   2 1 2 1 shp S- JTSK Ano 1 1 1 1   

32 Památné stromy AOPK webový portál http://uap.nature.cz/   1   2 2 1   shp S- JTSK Ano 1 1 1 1   

119C Migračně významná území AOPK webový portál http://uap.nature.cz/   1   2   1 1   S- JTSK Ano 1 1 1 1   

37-39b zákonná OP maloplošných zvláště chráněných území AOPK webový portál http://uap.nature.cz/   1       1 1 shp S- JTSK Ano 1 1 1 1   

72 Elektrická stanice  včetně ochranného pásma ČEPS webový portál https://geoportal.cez.cz/geoportal.uap/ 1 2 2 1 1     shp, dgn S- JTSK Ano 1 1 1 1 http://uap.mawis.eu/ 

73 Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy, včetně OP ČEPS webový portál https://geoportal.cez.cz/geoportal.uap/ 1 2 2 2 1 1   shp, dgn S- JTSK Ano 1 1 1 1 http://uap.mawis.eu/ 

73 Elektrická stanice, včetně ochranného pásma ČEZ Distribuce webový portál https://geoportal.cez.cz/geoportal.uap/ 1 1     1 3   shp, dgn S- JTSK Ano 1 1 1 1   

73 Elektrická stanice  včetně ochranného pásma ČEZ Distribuce webový portál https://geoportal.cez.cz/geoportal.uap/             3   S- JTSK Ano 1 1 1 1   

82 Elektronické komunikační vedení včetně OP ČEZ ICT webový portál https://geoportal.cez.cz/geoportal.uap/   1 2 2 1     shp,dgn S- JTSK Ano 1 1 1 1 datový model xls 

83 Elektronické komunikační vedení včetně OP ČEZ ICT webový portál https://geoportal.cez.cz/geoportal.uap/         1   1 shp, dgn S- JTSK Ano 1 1 1 1 datovy model v xls 

34 NATURA 2000 - evropsky významné lokality AOPK webový portál http://uap.nature.cz/   1   2       shp S- JTSK Ano 1 0 1 0,67   

35 NATURA 2000 - ptačí oblasti AOPK webový portál http://uap.nature.cz/   1   2       shp S- JTSK Ano 1 0 1 0,67   

36 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním 
významem 

AOPK webový portál http://uap.nature.cz/   0   1 0 0 0 shp S- JTSK Ano 1 0 1 0,67   

42 Hranice bioregionů a biochor AOPK webový portál http://uap.nature.cz/   1   2       shp S- JTSK Ano 1 0 1 0,67   

119B Mokřady mezinárodního významu AOPK webový portál http://uap.nature.cz/   1   2   1 1 shp S- JTSK Ano 1 0 1 0,67 na hranici ORP 

7 Krajinná památková zóna NPÚ email, stažení   1           1 shp S- JTSK Ano 1 0 1 0,67 v nové struktuře poskytnuta později 

8 Nemovitá kulturní památka včetně OP NPÚ email, stažení   1     1     1 shp S- JTSK Ano 1 0 1 0,67 stažení dat ze zaslaného odkazu 

9 Nemovitá národní kulturní památka včetně OP NPÚ email, stažení   1     1     1 shp S- JTSK Ano 1 0 1 0,67 stažení dat ze zaslaného odkazu 

16 Území s archeologickými nálezy NPÚ email, stažení   1             shp S- JTSK Ano 1 0 1 0,67 stažení dat ze zaslaného odkazu 

80 Teplovod včetně ochranného pásma Energia Holding webový portál http://uap.mawis.eu/     1 2 1 1   shp S- JTSK Ano 1 0 1 0,67 datový model xls 

81 Elektronické komunikační zařízení včetně OP ČR_Ministerstvo vnitra             1 1   shp S- JTSK  Ne 0 0,5 1 0,335   

114 Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie ČR ČR_Ministerstvo vnitra             1 1   shp S- JTSK 
N

e 

0 0,5 1 0,335   

67 Technologický objekt zásobování vodou ČR-MO, VUSS Praha               1   shp S- JTSK 
N

e 

0 0,5 1 0,335   

68 Vodovodní sít včetně ochranného pásma ČR-MO, VUSS Praha           1   1   shp  S- JTSK 
N

e 

0 0,5 1 0,335   

69 Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod ČR-MO, VUSS Praha               1   shp  S- JTSK 
N

e 

0 0,5 1 0,335   

70 Síť kanalizačních stok včetně OP ČR-MO, VUSS Praha           1   1   shp  S- JTSK 
N

e 

0 0,5 1 0,335   

74 Elektrická stanice, včetně ochranného pásma ČR-MO, VUSS Praha           1   1   shp  S- JTSK 
N

e 

0 0,5 1 0,335   

74 Technologický objekt zásobování plynem včetně OP ČR-MO, VUSS Praha               1   shp  S- JTSK 
N

e 

0 0,5 1 0,335   

75 Vedení plynovodu včetně OP ČR-MO, VUSS Praha           1   1   shp  S- JTSK 
N

e 

0 0,5 1 0,335   

80 Teplovod včetně ochranného pásma ČR-MO, VUSS Praha           1   1   shp  S- JTSK 
N

e 

0 0,5 1 0,335   

82 Elektronické komunikační vedení včetně ochranného pásma ČR-MO, VUSS Praha     1     1   1   shp  S- JTSK 
N

e 

0 0,5 1 0,335   

104 Letiště včetně OP ČR-MO, VUSS Praha     1       0     shp  S- JTSK 
N

e 

0 0,5 1 0,335   

109 Objekt důležitý pro obranu státu včetně OP ČR-MO, VUSS Praha           1       shp  S- JTSK 
N

e 

0 0,5 1 0,335   

118 Jiná ochranná pásma ČR-MO, VUSS Praha           1       shp  S- JTSK 
N

e 

0 0,5 1 0,335   

74 Technologický objekt zásobování plynem včetně OP NET4GAS, s.r.o.           1   1   dgn S- JTSK Ano 0,5 0 0 0,25 změna struktury 

75 Vedení plynovodu včetně OP NET4GAS, s.r.o.           1   1   dgn S- JTSK Ano 0,5 0 0 0,25 změna struktury 

82 Elektronické komunikační vedení včetně ochranného pásma NET4GAS, s.r.o.               1   dgn S- JTSK Ano 0,5 0 0 0,25 změna struktury 

119 Další dostupné informace  Registr vinic               1   shp S- JTSK Ne 0 0 1 0,17   

17 Oblast krajinného rázu a její charakteristika  Správa CHKO Kokořínsko     1   1         shp S- JTSK Ne 0 0 1 0,17 stažení dat ze zaslaného odkazu 

21 USES na území CHKO AOPK webový portál   1             tiff, shp   Ne 0 0 1 0,17   

58 Chráněné ložiskové území Česká geologická služba email   1 1       1   shp S- JTSK Ne 0 0 1 0,17 pouze vysvětlivky zkratek 

60 Ložisko nerostných surovin Česká geologická služba email   1 1       1   shp S- JTSK Ne 0 0 1 0,17 data vydávána pouze na vyžádání 

61 Poddolované území Česká geologická služba email   1 1       1   shp S- JTSK Ne 0 0 1 0,17 data vydávána pouze na vyžádání 

62 Sesuvné území a území jiných geologických rizik Česká geologická služba email   1 1       1   shp S- JTSK Ne 0 0 1 0,17 data vydávána pouze na vyžádání 

63 Staré důlní dílo Česká geologická služba email   1 1       1   shp S- JTSK Ne 0 0 1 0,17 data vydávána pouze na vyžádání 

81 Elektronické komunikační zařízení včetně OP České Radiokomunikace     1 1       1   shp S- JTSK Ne 0 0 1 0,17 rr body, vysílací zařízení 

82 Elektronické komunikační vedení včetně OP České Radiokomunikace     1         1   shp S- JTSK Ne 0 0 1 0,17 optika, pateřní rr spoje, rr spoje 


