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Data pro modelování a hodnocení krajiny (ŽP)Data pro modelování a hodnocení krajiny (ŽP)

● modelování ŽP  - potřeba velkého množství vstupních dat z různých zdrojů

● nízká kvalita vstupních dat = velké chyby ve výpočtech a výsledcích

● některé kritické environmentální procesy probíhají ve více časových a prostorových 
měřítkách 

● často existuje - práh měřítka - kde se chování procesů mění

● vše komplikováno složitostí jednotlivých typů krajiny

některé charakteristiky krajiny – nutno převést do číselných hodnot - i když se tak 

běžně neuvádí – potřeba měřeni z laboratorních studií, v kombinaci s expertním 

úsudkem



Data 
» dle charakteru:
prostorová  (GIS data) x  (ne)prostorová  (informační 
registry)

» dle formátu dat:  vektorová x rastrová

» dle vlastnictví:  vlastní x převzatá 

» nálezová data: zelená složka x černá složka  

- formát
- velikost
- podrobnost
- kvalita
- význam

ČÚZK, ÚHUL, GEODIS, ČGS, VÚ Dobruška

Data referenční - kartografická a správní

Data tématická – 
vědní oborová

Data tématická - ochrana přírody

ČÚZK, ÚHUL, ČHMÚ, ČGS



- národní datové sady (státní nebo pověřené instituce)

Klady listů ZM 1 : 50 000 / 1: 25 000 / 1: 10  000 

Klady listů SMO 1 : 5 000

Klady listů ZMVM 1 : 2000 / 1 : 1000  /  1 : 500

Zabaged 1 (2)  / DMÚ25*

letecké snímkování ČR

hranice administrativních jednotek

data OPRL

mapy vojenského mapování* 

Data základní Data základní » dle garance dat



http://geoportal.cuzk.cz

http://oldmaps.geolab.cz/







III. Rastrové mapy katastru nemovitostí

1. dodáváno jako CIT – ESRI s tím neumí pracovat

2. Rastrový soubor zachycuje i mimorámové údaje

KMS - sáhová katastrální mapa (1:2880), rastr ( ČÚZK 2005)

KMD - dekadická katastrální mapa (1:1000,1:2000), rastr 

I. Rastrová mapa SMO 1 : 5000

II. Rastrové mapy pozemkového katastru
analogová forma ČUZK, nutno ručně zpracovat



IV. Katastrální mapa v digitální vektorové podobě

KM-D Katastrální mapa digitální (=digitalizovaná)

● zachovává dosud platný technologický postup, tj. vektorizaci obsahu katastrální mapy na základě 
umístění jejího rastrového obrazu do souřadnicového systému, v němž byla vytvořena (Gusterberg, Sv. 
Štěpán)
● zůstává jako mapa ostrovní bez vyrovnání katastrálních hranic (pouze se zdigitalizovala). 

DKM Digitální katastrální mapa

● bezešvá digitální katastrální mapa v souvislém Křovákově zobrazení, umístěná do souřadnicového 
systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK) pomocí globálního transformačního klíče

● lze využít pro tvorbu Státní mapy 1 : 5000 a umožňuje propojení se ZABAGED  

SPI = subsystém popisných informací - obsahují informace o nemovitostech, vlastnických vztazích a 
jiných právech k nemovitostem z listu vlastnictví.
 - udržována v souborech typu DBF (tabulky) 

SGI = subsystém geodetických informací -  (digitální katastrální mapa, souřadnice podrobných bodů) -  
udržována převážně v DGN  - aplikační nadstavba MicroStation. 

SPE = subsystém pomocných evidencí, SPE - data dokumentační - dokumentují činnost katastrální o 
úřadu při povolování vkladů, provádění záznamů a některých dalších činností
 -  zčásti soubory DBF(tabulky), zčásti textové soubory

JPU = tvorba nového operátu grafické informace (SGI) a úpravy knihovního zápisu - vyžaduje změny v 
kódování parcel, LV a vlastnických vztahů (SPI). - u vybraných k.ú. obnova operátu novým mapováním



http://nahlizenidokn.cuzk.czhttp://nahlizenidokn.cuzk.cz





http://vdp.cuzk.cz/http://vdp.cuzk.cz/





Data povinná  Data povinná  (vyplývají ze zákona č. 114/92 Sb.)(vyplývají ze zákona č. 114/92 Sb.)

● hranice ZCHU + ochranná pásma (vektor - polygon)

● zonace  /národní & mezinárodní legislativa/ + ochranná pásma (vektor – polygon)

● památné stromy + ochranná pásma (vektor - bod)

● přechodně chráněné plochy + ochranná pásma (vektor – polygon; důvod, časová 
platnost)

● Územní systém ekologické stability (vektor - polygon)

● Významné krajinné prvky / ze zákona i vyhlašované/ (vektor - polygon)

● Jeskyně (vektor – polygon, linie, bod; Vchody jeskyní, Půdorysy jeskyní, Závrty, Ponory,  
Vyvěračky)

● Paleontologické nálezy (vektor – bod)

● Zvláště chráněné rostliny a živočichové (vektor -  polygon, linie, bod)

● Natura 2000 (mapování biotopů)  (vektor - polygon, linie, bod)

● Inventarizace MZCHU >> ND



územní ochrana

mapování biotopů

PPK

nálezová data
monitoring

klient-s
erver

JANITOR v. 2.0

WEB aplikace 
CENIA
INSPIRE

http://drusop.nature.cz

http://mapmaker.nature.cz

2006

intranet.nature.cz -> 2006

klient-s
erver

WebNDS
Wanas 1.0.
SEB

Data tematická - ochrana přírody



http://portal.nature.cz





Nálezová data - časově (tj. vztažené k určitému datu, příp. určitému časovému intervalu) a 
prostorově (tj. vztažené k souřadnicemi/spojitými hranicemi vymezenému bodu, linii nebo 
ploše) lokalizované údaje o výskytu určitého taxonu (tj. druhu, poddruhu příp. blíže 
neurčeného zástupce určitého rodu, výjimečně i vyšší taxon. jednotky). 

platná nálezová věta = co + kdo + kde + kdy  

Nálezová data  -  jeden z pilířů ochrany přírody 

Nálezové databáze  - datové zdroje uzavřené (již dále nedoplňované) nebo otevřené 
(postupně doplňované a aktualizované) obsahující nálezová data a mechanismy pro jejích 
ukládání a validaci.

Nálezová data & nálezové databáze v ČRNálezová data & nálezové databáze v ČR

» Nálezová databáze ISOP > NDOP
» Janitor 1 & Janitor J/2*

» BioLib
» Informační systém Jednotného programu sčítání ptáků (JPSP)
» Kroužkovací databáze
» Muzejní dokumentační systém DEMUS (Dokumentace a evidence muzejních sbírek)
» PlantLore - Nálezová databáze jihočeské pobočky ČBS
» Zimní sčítání vodních ptáků

» mnohé současné systémy databázemi v pravém slova smyslu ani nejsou 







http://www.biomonitoring.cz/



● každý dle vlastního uvážení (data pro výkon státní správy, odborné péče, pomocné)

Kvadráty síťového mapování (vektor - polygon)

Značení ZCHÚ (vektor – bod; název,  číslo tabule, stav tabule)

Managementové zásahy (vektor  -  polygon, linie, bod)

Lokality  Spisové agendy (vektor – bod;identifikátor lokality a název lokality totožný s atributy ve 
Spisové agendě)

Naučné stezky + panely NS (vektor - linie  +body; Název stezky, délka, zřizovatel   + název a obsah 
panelu, číslo panelu, kilometráž)

Cyklotrasy (vektor – linie; číslo, typ, délka

Turisticky značené trasy (vektor – linie)

Přírodní poměry (geologie, geomorfologie, klimatologie...)

DMR

revíry / honidby

profily vodních toků

Data doporučenáData doporučená



výhledové vodní nádrže

čáry n-leté a mletté vody

poddolovaná území

sesuvy

ochranná pásma negativních vlivů a staveb

letiště

radioreléová spojení

letecké koridory

bodová data

nechtěné billboardy

liniová data

vedení liniových, pásových výsadeb, 

vedení liniových bariér (transfer obojživelníků), migrační trasy živočichů

polygonová data

plošné zákresy nálezů, fytocenologické záznamy, zoogeografické oblasti

evidenci populace, časo-prostorovýé řady rozšiřování populace



Resort ŽP 
- AOPK ČR 
- CENIA 
- ČGS a ČGS – Geofond 
- ČHMÚ 
- Portál ŽP 
- Portál ochrany přírody AOPK 
- Datový sklad AOPK ČR 
- Mapový server AOPK ČR 
- Integrovaný registr znečištění (IRZ) 
- Geoportál CENIA – Portál veřejné správy 
- VÚV TGM - Hydroekologický IS (HEIS), DIBAVOD (DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat) 

Rezort Zemědělství 

- Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) 
- ČÚZK 
- Portál farmáře 
- Mapový server ÚHÚL 
- ISKN 
- Geoportál Zeměměřického úřadu – Mapové služby, DB bodových polí, Archiv-WEB 
- ZABAGED 

Rezort místního rozvoje 
- Brownfields 



http://geoportal.cenia.cz







Název služby Popis 

cenia_arccr_admin Správní sídla - krajská sídla, sídla ORP a POÚ 

cenia_arccr_nad Podkladová topografická vrstva - sídla, silnice, železnice, vodstvo 

cenia_arccr_pod Podkladová vrstva - lesy 

cenia_biorez Biosférické rezervace UNESCO 

cenia_b_auto_sde Automapa 1:100 000 

cenia_b_corine CORINE 2000 generalizováno pro malá měřítka 

cenia_b_ortorgb05m_sde Barevná ortofotomapa s prostorovým rozlišením 0,5 m 

cenia_b_ortorgb1m_sde Barevná ortofotomapa s prostorovým rozlišením 1 m 

cenia_b_vitr Hustota výkonu větru ve 40 m nad povrchem 

cenia_corine CORINE 1990 & 2000 pro střední a velká měřítka 

cenia_fin_urad Hranice působnosti finančních úřadů 

cenia_fytogeo Fytogeografické členění 

cenia_geocr Geologická mapa ČR 

cenia_geomorf Geomorfologická mapa ČR 

cenia_hluk_pbol Hluková mapa Prahy, Brna, Ostravy a letiště Ruzyně 

cenia_hluk_silnice Hluková mapa silnic 

cenia_hluk_zeleznice Hluková mapa železnic 

cenia_hust_zalid Hustota zalidnění 

cenia_chlucr Chráněná ložisková území 

cenia_chopav Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

cenia_II_voj_map II. vojenské mapování 

cenia_irz_ippc05 Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle kódů NOSE-P za rok 2005 

cenia_irz_ippc06 Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle kódů NOSE-P za rok 2006 

cenia_irz_nosep Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle kódů NOSE-P za rok 2004 

cenia_irz_okec Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle OKEČ za rok 2004 

cenia_irz_okec05 Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle OKEČ za rok 2005 

Seznam poskytovaný datových vrstev



Název služby Popis 

cenia_irz_okec06 Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle OKEČ za rok 2006 

cenia_jdvm Vektorová mapa pozemních komunikací a celostátní sčítání dopravy 2005 

cenia_kladzm Klad listů Základních map 1:10 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000 

cenia_koup_vody_2007 Kvalita koupacích vod - sezona 2007 

cenia_koup_vody_2008 Kvalita koupacích vod - sezona 2008 

cenia_krajina Typologie české krajiny 

cenia_matr_urad Hranice působnosti matričních úřadů 

cenia_natura NATURA 2000 

cenia_obce_2000 Obce pod 2000 obyvatel nacházející se v územích vyžadujících zvláštní ochranu pro potřeby OP ŽP 

cenia_obyv_byt Počet obyvatel na 1 byt 

cenia_posty Adresy poštovních úřadů 

cenia_ppv Potenciální přirozená vegetace 

cenia_sez Kontaminovaná místa 

cenia_sprava_csu Hranice správních celků - hranice katastrálních území, obcí, POÚ, ORP a krajů 

cenia_stav_urad Hranice působnosti stavebních úřadů 

cenia_uat_aktual Fragmentace krajiny dopravou, polygony UAT, aktuální 

cenia_uat_prognoza Fragmentace krajiny dopravou, polygony UAT, prognóza 

cenia_uhli Vybavenost budov topením na uhlí 

cenia_ulice Názvy ulic 

cenia_vitr_rychlost Průměrná rychlost větru v 10 m nad zemí 

cenia_vybav_kanal Vybavenost obcí - kanalizace 

cenia_vybav_knih Vybavenost obcí - veřejné knihovny 

cenia_vybav_nemoc Vybavenost obcí - nemocnice 

cenia_vybav_plyn Vybavenost obcí - plynofikace 

cenia_vybav_vod Vybavenost obcí - veřejný vodovod 

cenia_zchu Zvláště chráněná území - NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP 

cenia_zchu_zony Zonace NP a CHKO 

U všech WMS služeb jsou 
podporovány jsou následující 
souřadnicové systémy:



 Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.
http://heis.vuv.cz/

● Nabízí sadu mapových dat, které se týkají vodních toků, povrchových vodních útvarů a 
podzemních vod.

● některé mapy jsou volně dostupné, k některým je přístup omezen. 

● stránky nabízí přístup k mapám přes rozhraní webového serveru WebMap i přes WMS. Adresa 
WMS je: http://heis.vuv.cz/data/isapi.dll.

●  Na stránkách je k dispozici i bohatý výběr vodohospodářských map volně ke stažení. Soubory ke
   stažení jsou ve vektorovém formátu Shapefile i jako mapové listy v rastrovém formátu TIFF.

   Mapy jsou rozděleny do skupin:

   ·         Administrativní uspořádání – oblasti povodí, kraje, obce, správci vodních toků

   ·         Povrchová voda – vodní toky, plochy a útvary povrchových vod, jakost vody

   ·         Podzemní voda – hydrogeologické rajony, vodní útvary, odběry podzemní vody

   ·         Chráněná území – koupací oblasti, lososové a kaprové vody, chráněné oblasti
   přirozené akumulace vod, zdroje pitné vody

   ·         Užívání vody a vlivy na stav vod – odběry a vypouštění, znečištění, ČOV a kanalizace

   ·         Extrémní jevy – povodně



www.geology.cz

• tvoří základních geologické, odvozené a účelové mapy území 
České republiky

• poskytuje regionální geologické informace

• Hlavní menu > GeoDATA > Mapový server > WMS služby

Česká geologická služba

Hydrogeologická mapa Československa 1 : 1 000 000

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG1M

Map of water-bearing characteristics 1 : 2 000 000

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG2M

Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1 : 200 000 (z let 1980-1990)

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG__200

WMS z rastrových podkladů

http://www.geology.cz/
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG1M
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG1M
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG2M
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG2M
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG__200
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG__200


WMS z vektorových dat

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 (anglická verze)

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Solid_Geology

  Regionálně geologické schéma České republiky (1 : 2 500 000, anglická verze)
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Regional_Geology

  Mapa kvartérního pokryvu 1 : 500 000
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Quarternary_Map

  Radiometrická mapa 1 : 2 000 000
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Radiometric_Field

  Geomagnetická mapa 1 : 2 000 000
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Geomagnetic_Field

  Půdní mapa 1 : 1 000 000

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Soil_Map

  Mapa radonového rizika 1 : 500 000

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Radon_Risk

  Hydrogeologické rajony ČGS 1 : 1 000 000

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Hydrogeological_Zones

  Inženýrskogeologické rajony 1 : 1 000 000

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Eng_Geol_Zones

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Solid_Geology
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Solid_Geology
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Regional_Geology
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Regional_Geology
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Quarternary_Map
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Quarternary_Map
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Radiometric_Field
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Radiometric_Field
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Geomagnetic_Field
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Geomagnetic_Field
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Soil_Map
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Soil_Map
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Radon_Risk
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Radon_Risk
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Hydrogeological_Zones
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Hydrogeological_Zones
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Eng_Geol_Zones
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Eng_Geol_Zones


 archív „historických“ multispektrálních 
leteckých snímků  - cca 20 tisíc scén, tj. 80 
tisíc snímků převážně z VCHÚ

 archiv historických LMS černobílých 
snímků - cca 1 tisíc scén zaměřených na 
národní kategorie CHÚ (částečně i v 
digitální podobě – cca 55 Gb)

 archív barevných  a spektrozonálních 
leteckých snímků – cca 1 tisíc scén 
různých měřítek z různých lokalit

 v současnosti není k dispozici žádná 
fotografická komora

Letecké snímky & ortofotosnímky

● měřičské snímky (od konce 30tých let)

● snímky černobílé

● snímky barevné

● spektrozonální a multispektrální

● digitální skenování

externí ale i vlastní snímkování



Integrovaný registr znečišťování (IRZ) http://www.irz.cz

Informační systém EIA & SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr

Informační systém IPPC http://www.ippc.cz

Informační systém kvality ovzduší (ISKO) http://www.chmi.cz/uoco

Hydroekologický informační systém (HEIS) http://hydro.chmi.cz/ojv, http://heis.vuv.cz

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP)  http://drusop.nature.cz

Informační portály

Informační systém statistiky a reportingu http://issar.cenia.cz

Metainformační systém MŽP http://mis.cenia.cz

Portál životního prostředí http://portal.cenia.cz

Národní geoportál opírající se především o environmentální data http://geoportal.cenia.cz

Portál ochrany přírody http://portal.nature.cz

Portál geologie http://www.geology.cz

Portál meteorologie, ovzduší a hydrologie http://portal.chmi.cz

Bibliografické a dokumentografické služby http://www.mzp.cz/ris 

Nejdůležitější dílčí informační systémy resortu ŽP Nejdůležitější dílčí informační systémy resortu ŽP 

http://drusop.nature.cz/


Ústřední seznam ochrany přírody Ústřední seznam ochrany přírody ÚSOPÚSOP

» soustřeďuje podle § 42 odst. (1) a § 47 odst. (1) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny a podle § 12 vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 
395/1992 Sb. 

základní dokumentaci týkající se zvláště chráněných území (ZCHÚ) a památných stromů

» obsahuje 

-  vyhlášky, výnosy a nařízení o jejich zřízení, 
- mapovou dokumentaci v papírové a digitální formě pro GIS
- plány péče o zvlášť chráněná území, 
- výjimky podle zákona č. 114/1992 Sb. 
- další odbornou dokumentaci (inventarizační průzkumy a pod.)(= kompletní Rezervační knihu)

» tvořen sbírkou listin (úplná zřizovací dokumentace v písemné a grafické formě) a digitálním 
registrem (databáze základních informací a prostorové zobrazení objektů ÚSOP v prostředí 
GIS) 

» sbírka listin ÚSOP zpřístupňuje písemnosti prostřednictvím studijního a informačního 
střediska AOPK ČR. 

» vybrané databázové údaje jsou k dispozici na internetu. 



» 4 různé podoby
» všechny platné 

I. tištěná publikace 

●  brožovaná publikace 
●  1x za rok aktualizace
●  na ústupu

II. skenovaná publikace  

●  šířena na CD
●  1x ročně aktualizována  - v přímé závislosti na knižní verzí

III. lokální aplikace

●  šířena na CD, spustitelná z CD
●  1x roční aktualizace
●  umožňuje  aktivnější práci se záznamy
●  vyhledávání, filtrování, kopírování, export

Technické  zpracováníTechnické  zpracování



» 2003 – 2005, T-MAPY spol. s r.o. v 
úzké spolupráci s odborem zvláště 
chráněných částí přírody MŽP a AOPK, 

» DRUSOP eviduje:

●  zvláště chráněná území, 
●  památné stromy, 
●  ptačí oblasti, 
●  evropsky významné lokality, 
●  smluvně chráněná území, 
●  smluvně chráněné památné stromy. 

» k objektům vedeny informace:

●  o zřizovacích dokumentech a 
právních předpisech

●  o výjimkách a správních 
rozhodnutích

●  příslušné odborné literatuře
●  plánech péče

●  základní statistické údaje 

IV. webová aplikace: IV. webová aplikace: Digitální registr ÚSOPDigitální registr ÚSOP

http://drusop.nature.cz/







Do jaké kategorie náleží lokalita Děvín? Zobrazte lokalitu na mapě



Kolik máme ptačích oblastí ?

 která ptačí oblast je nejblíž k vašemu bydlišti ?

 jak daleko (vzdušnou čarou) ?



 kolik evropsky významných lokalit leží v okrese Klatovy ?



Data a fakta – Portál  životního prostředíData a fakta – Portál  životního prostředí

http://portal.cenia.cz/

Základní rozcestník k informacím o 
ŽP v ČR



Informační systém statistiky a reportingu ISSaRInformační systém statistiky a reportingu ISSaR
http://issar.cenia.cz

» komplexní systém evidence a 
správy statistických údajů o 
sledovaných entitách ŽP

 
» soustředění a zpřístupnění údajů 
vypovídajících o stavu ŽP ČR v 
universální struktuře  prostřednictvím 
elektronických publikací a portálu ŽP

» zavedení centrálního registru 
indikátorů a skupin indikátorů

» analytické a modelovací nástroje 
umožňujících provádění potřebných 
výpočtů a analýz ve vztahu ke 
sledovaným entitám ŽP  vedoucí ke 
zjišťování jejich stavu a kvality

» provázání datového modelu s 
potřebnými externími datovými zdroji 

» zajištění reportingových povinností, 
legislativní rámec

»  Indikátory

● Indikátory státní politiky životního 
prostředí ČR

● Indikátory CENIA

»  Ročenky

● Elektronická ročenka životného 
prostředí

● Indikátorová ročenka

http://issar.cenia.cz/


Klíčové rysy

»  je určen ke sběru agregovaných, nikoli primárních dat

»  shromážděná data mají statut oficiálně autorizovaných informací

»  lokalizace údajů pomocí obecně zavedených prostorových entit (prostorový 
tezaurus)

»  datové sady a zdroje jsou sumárně popsány na bázi metadat

»  data jsou shromažďovaná v ucelených časových řadách

Složky 

»  Datový sklad – zobecněný datový model (ČSÚ, ČHMÚ...)

»  Modul pro distribuovaný sběr dat – Janitor (DataBuilder)

»  Systém validace vstupních dat – eliminace duplikací

»  Metadatové rozhraní – zobrazení a správa metadat

»  Soubor analytických a modelovacích nástrojů  > hodnocení stavu ŽP





» ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na 
informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 
2003, o přístupu k informacím o životním prostředí

» pouze fakta se základním výkladem tvorby jednotlivých ukazatelů 

» údaje o stavu složek ŽP  a některých důsledcích změn

» nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany ŽP 

»  mezinárodní srovnání vybraných indikátorů charakterizující  stav ŽP 

»  Staré ekologické zátěže a Integrovaný registr znečišťování

» společná publikace MŽP a Českého statistického úřadu

» knižní podoba - elektronická verze  - CD

» dvojjazyčně – česky a anglicky

Statistická ročenka životního prostředí 
České republiky

http://www.env.cz/www/dav.nsf/rocenka_06/06_titul.htm
http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=109

http://www.env.cz/www/dav.nsf/rocenka_06/06_titul.htm
http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=109


A – Příčiny změn životního prostředí a 
ovlivňující faktory

B – Stav a vývoj složek prostředí

C – Životní prostředí a zdraví

D – Nástroje politiky životního prostředí

E – Doplňující informace



» databázi starších údajů o skládkách a 
zařízeních pro zpracovávání a ukládání odpadů 
nebo lokalit potencionálně využitelných pro tyto 
činnosti, která byla v letech 1989 až 1996 
zpracována Českou geologickou službou. 

Systém evidence kontaminovaných míst Systém evidence kontaminovaných míst 

http://sez.cenia.cz
http://kontaminace.cenia.cz/

» otevřený systém evidence zátěží ŽP resp. kontaminovaných míst obecně 

» evidence starých zátěží životního prostředí (databáze SESEZ) - jediná část databáze 
průběžně aktualizována a kontinuálně doplňována o nové lokality 

» důležité archivní databáze skládek a to jednak databázi uzavřených skládek v evidenci 
jednotlivých okresních úřadů a magistrátů z roku 1998

» informace o skládkách odpadů provozovaných podle zákona č. 238/1991 Sb., o 
odpadech, resp. uzavřených před účinností tohoto zákona z roku 2000 

http://sez.cenia.cz/




Informační systém EIA/SEAInformační systém EIA/SEA

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr

IS zaznamenávající posudky EIA / SEA na území ČR





  Integrovaný registr znečišťování (IRZ)Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

http://www.irz.cz

» veřejně přístupný informační systém o chemických látkách a jejich množství 
uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy

» obsahuje informace o přenosech těchto látek v odpadech nebo odpadních 
vodách

» ohlášené látky, jejich množství a původ jsou zveřejňovány vždy k 30. 9. daného 
roku

» data lze dohledávat dle regionu, složky životního prostředí, průmyslové činnosti 
apod. 

» veškeré údaje o vypouštěných látkách jsou vztaženy přímo ke konkrétnímu 
podniku a je možné je vyhledat na mapě.

» ohlašovatelé do IRZ využívají k podání hlášení Centrální ohlašovnu 

» ohlašovací povinnost do IRZ plní uživatelé registrované látky, 

kteří vypouští do vody, ovzduší, půdy, nebo v přenosech sledované látky

v množství shodném nebo vyšším než udává ohlašovací práh.



» ohlašování podléhá 72 chemických látek 

(např. polychlorované bifenyly, dioxiny a furany, polycyklické aromatické uhlovodíky, 
oxidy síry, skleníkové plyny jako oxid uhličitý, methan, oxid dusný, fluorované 
uhlovodíky aj. a těžké kovy).

» od r.2007 seznam látek rozšířen na 93 dle požadavků EU.



Centrální ohlašovna 

http://www.centralniohlasovna.cz

» IS shromažďující ohlašované údaje z oblasti životního prostředí. 

» slouží ohlašujícím subjektům (nejčastěji zemědělské a průmyslové podniky), tak orgánům 
státní správy pověřeným kontrolou, evidencí a zpracováním ohlášených údajů (např. Česká 
inspekce životního prostředí, krajské úřady, obce, magistráty, správci povodí...)

» přijímá formuláře od ohlašovatelů a následně postupuje příslušným ověřovatelům 
stanoveným podle právních předpisů (zákon o integrované prevenci, zákon o ochraně ovzduší, zákon o 
odpadech, vodní zákon). 



SEIS 

sdílení statistických, 
agregovaných dat

(= nějak předzpracované)

INSPIRE 

zajistí geodata

GMES – globální monitoring pro ŽP a bezpečnost

zajistí satelitní data, a další produkty z DPZ a monitoringů



http://envirup.upol.czhttp://envirup.upol.cz

Zde je k dispozici 

● film Terapie zájmu
● v PDF kniha Ochrana přírody..
● další zajímavé zdroje.



http://janitor.cenia.czhttp://janitor.cenia.cz

● K dispozici zdarma  a v češtině (i nápověda) program, který má všechny ty adresy v sobě 
● Nutno mít přípojení k být na internetu


