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Abstrakt 

 
Předmětem diplomové práce je vyhodnocení dostupných databázových zdrojů pouţitelných 

ve znaleckých oborech lesního hospodářství. Teoretická část popisuje základní pojmy 

související s lesním hospodářstvím a ochrannou přírody a dostupné databázové zdroje. 

Praktická část diplomové práce se zabývá popsáním těchto databází a sestavením postupů, 

jakým způsobem lze získávat dostupná data. 

 

 

 

Abstract                

The subject of this master´s thesis is evaluation availability databases sources used in forensic 

engineering of forest management. Theoretical part describes basic terms about forests, forest 

management and available databases sources. 

Practical part deals with describing of this databases and make methods, how can we get 

useful information.  
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1. ÚVOD 

 

V souvislosti se vznikajícím novým oborem realitní inţenýrství, ve kterém je vyučován 

předmět Forenzní ekotechnika: les a dřeviny, jsem si vybral toto téma pro zpracování mé 

diplomové práce.  

Forenzní ekotechnikou rozumíme "interdisciplinární nauku o vědeckém, systémovém 

zjišťování a posuzování stavů a vazeb znaleckého objektu - s  důrazem na LES a DŘEVINY - 

za účelem jejich ohodnocení pro potřeby soudně-znalecké“ (ALEXANDR, P. 2007)  

Diplomová práce má ambici nastínit danou problematiku nezasvěcenému čtenáři, aby si mohl 

udělat obrázek o rozsáhlosti této problematiky. Ale především bude diplomová práce 

zaměřena na vyuţití dostupných internetových zdrojů, z hlediska vyuţitelnosti těchto zdrojů 

ve znaleckých oborech. 
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2. ZAMĚŘENÍ A CÍL PRÁCE 

 

Cílem diplomové práce je získat přehled, prostudovat a vyhodnotit dostupné databázové 

zdroje (zejména internetové), pouţitelné ve znaleckých oborech lesní hospodářství - dříví, 

těţba, myslivost; ochrana přírody; ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování 

lesních pozemků, porostů, dřevin; trvalých porostů a škod na nich.  

Tyto databáze budou stručně popsány a budou sestaveny jejich přehledné postupy k získávání 

některých dat a moţnosti vyuţitelnosti zvláště při sestavování mapových podkladů, 

informacích o porostech, chráněných územích apod.  Získané výsledky by měly slouţit pro 

potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřeviny. 

Předkládaná diplomová práce by pak měla slouţit jako dobrá praktická pomůcka pro 

urychlení orientace v získání dat z vybraných internetových portálů. 
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3. PŘEHLED ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 

3.1. Teoretická východiska práce 

3.1.1. Les – jako biologický organismus (1, 56) 

Z některých definic lesa je moţné jej definovat jako:  

"Vysoce organizované společenství rostlin, ţivočichů a mikroorganismů, závislých vzájemně 

na sobě a na přírodních podmínkách (prostředí), ve kterém se vyskytují."(56) 

"Les je porost dřevin, v němţ je vyvinuto stromové patro. Chápeme ho jako velmi sloţitý 

lesní ekosystém, tvořený sloţkou rostlinnou (fytocenóza), ţivočišnou (zoocenóza) a 

abiotickým prostředím (biotopem). (1) 

Dle obecně přijímané lesnické definice se za les povaţuje porost, v němţ stromy dosahují 

výšky alespoň 5 m a zápoje korun alespoň přibliţně 25 %." (1) 

 

3.1.1.1. Význam lesa (1) 

Několik málo dalších základních informací o významu lesa. 

"Cenný krajinný prvek s vysokou biodiverzitou. Vysoká biodiverzita je posílena především 

vertikální strukturou porostu - v přírodním lese jsou většinou zastoupena všechna vegetační 

patra a věkové kategorie stromů. Tropické pralesy jsou povaţovány za místo s největší 

biodiverzitou na Zemi (tzv. biodiversity hot-spot)." 

"Místo pro rekreaci. Je prokázáno, ţe les působí blahodárně na lidskou psychiku."  

"Lesy jsou nejvýznamnějším zdrojem kyslíku na Zemi, spolu s planktonními řasami oceánů. 

Les dále zachycuje prachové částice a podílí se na odstraňování některých škodlivých látek ze 

vzduchu. Lesy ve své biomase poutají významné mnoţství oxidu uhličitého." 

"Protierozní funkce. Výsadba lesních pásů sniţuje odnos půdy zejména ve svaţitých terénech 

na naprosté minimum. " 
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"Stabilizace klimatu. Les představuje ekosystém s největší konstantou drsnosti, tj. klade 

největší odpor proti větrům. Dále se v lese vytváří specifické mikroklima, které sniţuje 

teplotní extrémy a udrţuje stabilně vlhčí ovzduší. Při sráţkách dochází k jejich 

rovnoměrnějšímu rozdělení." 

"Protipovodňová ochrana. Rovnoměrnější rozdělení sráţek spolu s vysokou schopností sorpce 

mechového patra sniţuje extrémní odtoky z lesních povodí a tím i riziko vzniku povodní. Je 

známým faktem, ţe extrémní „stoleté“ povodně, které známe v současnosti, začaly vznikat aţ 

v souvislosti se středověkým odlesňováním pohraničních pohoří. " 

"Zdroj dřeva. Zejména v rozvojových zemích je úloha lesa často redukována na tuto, jedinou 

ekonomicky vyčíslitelnou funkci. V současné době jsou ve většině vyspělejších zemí 

zavedeny nástroje, které znemoţňují nadměrnou exploataci lesních porostů." 

 

3.1.1.2. Typy přirozených lesních porostů České republiky a střední 

Evropy (1) 

Základní informace o typech lesních porostů České republiky. 

"Česká republika se nachází v oblasti formace smíšených (opadavých) lesů mírného pásma, 

rozkládající se na severní polokouli obvykle mezi 30–60° s. š. (nejčastěji mezi 40–50°). 

Hlavními dřevinami v této formaci jsou četné druhy dubu a buku; ostatní dřeviny jsou 

zpravidla jen přimíšené." 

 Typy přirozených lesních porostů: 

 Luţní les 

o vrbotopolové „měkké“ luhy, 

o dubové „tvrdé“ luhy, 

o olšiny, 

 doubravy  

o teplomilné doubravy,  
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o acidofilní doubravy, 

 dubohabřiny 

 bučiny 

o květnaté bučiny,  

o kyselé bučiny,  

o vápnomilné bučiny,  

 smrčiny  

o klimaxové (horské) smrčiny,  

o podmáčené smrčiny,  

o rašelinné smrčiny,  

 reliktní bory. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Les 

 

3.1.2. Ochrana přírody (2) 

Nástin problematiky ochrany přírody a současná legislativa. 

„Krajina v České republice (dále jen ČR) byla lidskou činností v průběhu staletí výrazně 

změněna, na mnoha místech i značně poškozena (např. těţbou surovin, průmyslovou a 

zemědělskou činností atd.). V současnosti existují zákony na ochranu ţivotního prostředí, 

které platí všeobecně. Kromě toho se zvýšená ochrana a péče věnuje ekologicky cenným 

lokalitám, relativně málo poškozeným lidskou činností.“ 

Ochrana přírody je upravena zákonem č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny (ve 

změnách ke stavu – duben 2010, aktuální znění č. 18/2010 Sb.). 

Tento zákon dělí ochranu přírody v ČR na obecnou a zvláštní, vymezuje kategorie zvláště 

chráněných území atd.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie
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Podle velikosti se zvláště chráněná území dělí na: 

3.1.2.1. Velkoplošná (2) 

Národní parky  (NP)  - v ČR 4 NP, celková rozloha 1182,3 km
2
,   

chráněné krajinné oblasti (CHKO) – v ČR zřízeno 25 CHKO, celková rozloha 10 806,4 

km
2
).  

3.1.2.2. Maloplošná (2) 

Maloplošná zvláště chráněná území (dále jen ZCHÚ) rozdělujeme dle zákona o ochraně 

přírody a krajiny na tyto kategorie: 

národní přírodní rezervace (NPR),  

národní přírodní památka (NPP),  

přírodní rezervace (PR),  

přírodní památka (PP).  

V ČR je vyhlášeno celkem 2221 ZCHÚ o celkové rozloze 910,14 km
2
. 

Tato území slouţí k ochraně zvláště cenných lokalit a mohou být zřizována i v rámci 

velkoplošných chráněných území. 

 

Chráněné jsou i vzácné druhy rostlin a ţivočichů, které se dělí do 3 kategorií:  

1) druhy ohroţené,  

2) druhy silně ohroţené,  

3)  druhy kriticky ohroţené.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
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3.1.3. Lesnické mapy 

3.1.3.1. Legislativa 

Základní legislativní předpis, který upravuje podobu LHP a tím i lesnických map je vyhláška 

MZe č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování (stav k dubnu 2010). 

Několik vybraných informací které jsou dostupné ve vyhlášce např. v § 1 Členění lesních 

pozemků na porostní půdu a bezlesí. V § 2 Náleţitosti plánu jsou informace o náleţitostech 

LHP - textová část, hospodářská kniha a lesnické mapy. Informace o Lesnických mapách jsou 

v § 5 Lesnické mapy. Tento paragraf podává informace o závazném výchozím mapovém 

podkladu, poskytuje informace o lesnických mapách měřítku a jejich druzích (obrysová, 

typologická, těţební, atp.) Dále ve vyhlášce nalezneme informace o maximální celkové výši 

těţeb v § 8 informace o Lesních hospodářských osnovách (LHO) § 13 - § 18. V příloze pak 

tabulky LHP a LHO, názvy a zkratky dřevin způsob výpočtu dílčího těţebního procenta. 

 

3.1.3.2. Digitální zpracování lesnických map 

Díky státním dotacím jsou veškeré lesnické plány zpracovávány digitálně. Plány zpracovávají 

soukromé společnosti samostatně, které jsou plně vybaveny všemi potřebnými technologiemi. 

Postup a způsob zpracování a konečný vzhled plánů je značně sjednocen, sjednocení upravuje 

vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování (stav k dubnu 2010), dále jsou 

mapy upraveny dle informačního standardu (ISLH) Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů 

(ÚHÚL).  

ISLH vznikl jako reakce na změny ve způsobu pořizování, zpracování a vyuţívání dat o lese 

pro hospodářské a správní účely vyplývající z vyhlášky č. 84/1996 Sb. o lesním 

hospodářském plánování (stav k dubnu 2010).  
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3.1.4.   Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 

(www.uhul.cz) 

 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů se sídlem v Brandýse nad Labem je organizační sloţkou 

státu zřízenou Ministerstvem zemědělství České Republiky. Mezi hlavní předměty činnosti 

ústavu patří: 

 

3.1.4.1. Informační a datové centrum v odvětví Lesní hospodářství a 

myslivost ČR (3,4) 

"Informační a datové centrum zajišťuje vedení centrální databáze a archivu o lesích a 

myslivosti v České Republice, včetně dat monitoringu a dalších navazujících informací. 

Nejdůleţitějším cílem je průběţné naplňování a správa dat o lesích a lesním hospodářství v 

České Republice a zpřístupnění těchto dat orgánům státní správy lesů a lesnické i ostatní 

oprávněné veřejnosti. " 

"Informační a datové centrum je organizační jednotka Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů 

Brandýs nad Labem (ÚHÚL), která zajišťuje vedení centrální databáze a archivu o lesích a 

myslivosti v ČR, včetně dat monitoringu a dalších navazujících informací." 

"Informační a datové centrum obsahuje údaje, které jsou shromaţďovány po tři desetiletí. 

Tato data jsou postupně vyuţívána pro plánování hospodářských opatření v lesích a k 

prognózám vývoje těchto opatření s ohledem na trvale udrţitelné hospodaření." 

3.1.4.1.1. Hlavní cíle informačního a datového centra (4) 

• Průběţně naplňovat a spravovat data o lesích a lesním hospodářství České republiky. 

• Poskytovat jednotná data o lesích a lesním hospodářství České republiky dle pravidel 

stanovených zřizovatelem (Ministerstvo zemědělství České republiky). 

• Zabezpečit provoz lesnického archivu digitálních a analogových dat. 

• Zlepšit servis pro státní správu lesů i další orgány státní správy, vlastníky lesa a lepší 

informovanost směrem k Evropské unii. 
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• Zjednodušit, zrychlit a standardizovat přístup k datům spravovaným v Datovém skladu 

prostřednictvím webovských technologií, a zvláště zajištění „on-line" přístupu. 

• Zajistit přístupu k tomuto zdroji při zachování dostatečné ochrany dat proti jejich zneuţití. 

 

3.1.4.1.2. Činnost informačního a datového centra (4) 

"Informační a datové centrum zabezpečuje v celém rozsahu správu a poskytování 

analytických a digitálních dat (numerických a grafických) z centrální databáze o lesích pro 

potřeby:" 

• zpracování lesních hospodářských plánů  

• zpracování lesních hospodářských osnov  

• subjektů vykonávajících činnosti související s hospodářskou úpravou lesů (HÚL) a databází 

o lesích 

• oprávněné potřeby subjektů lesního hospodářství, zejména pro orgány státní správy lesů 

(dále jen SSL), organizace lesního hospodářství, vlastníky lesa, taxační kanceláře aj. 

"Informační a datové centrum plní informační úlohy pro potřeby Ministerstva zemědělství ČR 

(MZe) na úseku lesního hospodářství. Odborníci IDC poskytují poradenskou pomoc při 

zavedení dat do systému standardního formátu MZe ČR. Správce vede registr vyuţívání dat z 

datových souborů a pravidelně publikuje informace o obsahu metadatabáze (informace o 

datech uloţených v centrálním archivu) do systému CAGI - MetalS." 

3.1.4.1.2.1. Lesní hospodářské plány (LHP) (5) 

"Lesní hospodářský plán (LHP) je výsledným dílem hospodářské úpravy lesů (HÚL). Jedná 

se o nástroj vlastníka lesa jako pomůcka k hospodaření. Vypracovává se obvykle na časový 

horizont deseti let." 
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3.1.4.1.2.1.1. Textová část LHP (5) 

Textová část LHP obsahuje zejména všeobecné údaje – tedy identifikaci vlastníka lesa, údaje 

o zpracovateli, platnost plánu, jeho platnost, orientační mapku a pod. 

Dále plán obsahuje údaje o přírodních poměrech – údaje o PLO,. 

Zhodnocení stavu lesů a dosavadního hospodaření. 

Údaje z OPRL, jako je např. kategorizace lesů, jejich ohroţení a další. 

Hospodářské cíle vlastníka. 

Rámcové směrnice hospodaření, doporučení pro hospodaření. 

Výše a zdůvodnění závazných opatření. 

Tabulky souhrnných údajů podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 84/96 Sb. (stav k dubnu 2010) Min. 

zemědělství ČR: Základní údaje podle kategorie lesa, Základní údaje podle kategorie lesa a 

věkový stupeň, Porostní plocha podle dřevin a věkový stupeň, Základní údaje dle kategorie 

lesa a obmýtí, Základní údaje podle hospodářský způsob, kategorie lesa a tvar lesa, Závěrečné 

tabulky souhrnných údajů LHP a LHO 

Technickou zprávu s údaji o metodice. 

Přílohy, zejména kopie protokolů, rozhodnutí a zápisů. 

 

3.1.4.1.2.1.2. Hospodářská kniha (5) 

Je soubor tabulek popisujících jednotlivé lesní porosty. Popis kaţdého porostu má dvě části. 

Levá část obsahuje údaje o stavu lesa, pravá pak návrh hospodářských opatření. 

Údaje o stavu lesa jsou následující: 

Porosty uvádí příslušná přírodní lesní oblast, kategorie lesa, pásmo ohroţení lesa imisemi, 

pokud jsou tyto údaje pro více jednotek prostorového rozdělení lesa totoţné, lze je uvést 

pouze pro nejvyšší společnou jednotku, porostní skupinu uvádí její plocha nebo výměra a 

lesní typ, etáţe uvádí plocha etáţe, hospodářský soubor, věk a zakmenění, dřeviny uvádí 
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jejich taxační veličiny, kterými jsou zastoupení, střední výšky, střední tloušťky, bonity, 

zásoby a genetická klasifikace u porostů uznaných a u porostů geneticky nevhodných. 

Dále také obsahuje údaje: 

Plocha, výměra, věk porostu, věkový stupeň, věková třída, zakmenění, zastoupení dřevin, 

střední porostní výška, střední porostní tloušťka, bonita, porostní zásoby. 

Návrh hospodářských opatření: 

Výše a umístění mýtních těţeb, minimální podíl meliorančích a zpevňujících dřevin MZD, 

plochu naléhavých a opakovaných výchovných zásahů v porostech do 40 let. 

Doporučené údaje plánu: 

Plocha a výše výchovných těţeb, plocha prořezávek a potřeba zalesnění a v případě lesů 

zvláštního určení účelová opatření. 
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3.1.4.1.2.2. Lesnické mapy (5) 

Podkladem pro lesnické mapy je buď mapa katastrální, nebo základní mapa ČR v měřítku 

1:5000. Souřadný systém je S-JTSK. Prostorové rozdělení lesa se zakresluje s přesností 

0,0004 x M (m), kde M je měřítko mapy. 

Mezi lesnické mapy patří 

Obrysová, porostní, typologická, těţební nebo těţebně technologická mapa, které se 

vyhotovuje zpravidla v měřítku 1: 10 000 nebo větším a ostatní účelové lesnické mapy, např. 

organizační, dopravní, mapa dlouhodobých opatření ochrany lesa, atd. 

Povinnou náleţitostí plánu je lesnická mapa v měřítku alespoň 1: 10 000, zahrnující všechny 

vylišené jednotky prostorového rozdělení lesa, pro které je provedeno zjištění stavu lesa. 

 

3.1.4.1.2.3. Lesní hospodářské osnovy (LHO) (6) 

"Lesní hospodářské osnovy (dále jen osnovy) jsou legislativně vymezeny zákonem č. 

289/1995 Sb. (stav k dubnu 2010) a to §§ 25 - 27, 48, 49 a 59. Z těchto ustanovení zákona 

vyplývá, ţe osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů pro 

všechny lesy o výměře menší neţ 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud 

pro ně není zpracován plán. Rovněţ je stanoveno, ţe kaţdý vlastník lesa obdrţí od orgánu 

státní správy lesů osnovu týkající se jeho lesa bezplatně. Dále zákon ukládá, ţe ministerstvo 

stanoví právním předpisem podrobnosti o zadávání, zpracovávání a součástech osnov, o jejich 

změnách, o způsobu odvození závazných ustanovení osnov a o způsobu převzetí osnovy 

vlastníkem lesa. Tímto právním předpisem je vyhláška č. 84/1996 Sb.( stav k dubnu 2010)" 

"Smyslem této metodiky je s vyuţitím všech doposud získaných poznatků zvýšit moţnosti 

praktického pouţití osnov. Hlavním cílem je, aby se na osnovy přestalo pohlíţet jako na lesní 

hospodářský plán (dále jen LHP) pro malé vlastníky. Zadávání osnov - § 13 vyhlášky č. 

84/1996 Sb. (stav k dubnu 2010)" 

/  
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Náleţitosti osnovy (7): 

1) "Všeobecná část, 

2) podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáţe a dřeviny, 

3) plochová tabulka, 

4) lesnická mapa, 

5) vlastnické separáty." 

"Všeobecná část osnovy: 

1) Vymezení území, pro které je osnova zpracována, včetně schematického grafického 

znázornění a označení navazujících plánů a osnov, 

2) údaj o zpracovateli osnovy a údaj o časové platnosti osnovy, 

3) výčet veřejných zájmů v oblasti zpracování osnovy ve vazbě na hospodaření, 

4) rámcové směrnice hospodaření pro hospodářské soubory na daném území, 

5) tabulky souhrnných údajů za osnovu." 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr č. 1. Schéma toku dat v informační a datovém centru (zdroj: http://www.uhul.cz/idc/)  
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3.1.4.2. Provádění inventarizace lesů v ČR - Národní inventarizace lesů 

(3,8) 

"Inventarizace lesů je nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů jako významného 

obnovitelného přírodního zdroje a důleţité sloţky ţivotního prostředí v ČR. Inventarizací lesů 

získáváme údaje, zejména o porostních zásobách, dřevinné skladbě, zdravotním stavu a 

funkcích lesů. Ke sběru dat jsou pouţívány nejmodernější terénní přístroje."  

"Národní inventarizace lesů je zjišťování stavu lesa, prováděné na celém území ČR. Jejím 

úkolem je podat přesné souhrnné údaje o stavu lesů a dále při opakovaných šetřeních zejména 

o vývoji lesů v ČR z pohledu ţivotního prostředí i z hlediska hospodářského vyuţití."  

"Hlavní cíle Národní inventarizace lesů: 

– poskytnout poţadované informace o lesích pro potřeby státní správy, 

– umoţnit hodnocení hospodaření v lesích a dosahování cílů lesního hospodářství, 

– poskytnout údaje k dlouhodobé kontrole důsledků státní lesnické politiky a dotační politiky 

státu na stav lesů." 

"Národní inventarizace lesů je nezávislá na jiných způsobech šetření lesa, včetně lesních 

hospodářských plánů a osnov a její výsledky nejsou ovlivněny vlastníkem ani státní správou 

lesů."  

O jejím provedení rozhodla vláda svým nařízením č. 193/2000 Sb. (stav k dubnu 2010) v 

návaznosti na Zákon o lesích č. 289/1995 Sb. (stav k dubnu 2010), § 28. Inventarizací byl 

pověřen Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem (ÚHÚL).  

"Převáţná část údajů, které jsou v rámci Národní inventarizace lesů vyuţívány pro výpočty, je 

získána venkovním šetřením prováděným speciálně pro účely inventarizace. Část údajů je 

získávána z ortofotomap (výměra lesa) a z jiných zdrojů (zejm. mapy – okres, kraj, přírodní 

lesní oblast, ve kterých plocha leţí, nadmořská výška; Katastr nemovitostí – druh 

vlastnictví)." 

"Venkovní šetření v rámci NIL se děje na inventarizačních plochách, jejichţ středy byly 

generovány náhodným způsobem. Dvě inventarizační plochy spojuje linie – tzv. transekt. 

Celá republika je pro tyto účely rozdělena čtvercovou sítí 2 x 2 km. V kaţdém čtverci jsou 
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umístěny dvě kruhové plochy o velikosti 500 m
2
. Na plochách se zjišťují dendrometrické a 

technické vlastnosti stromů a dále ekologické charakteristiky lesa. Na transektech, tvořících 

spojnici obou ploch inventarizačního čtverce, se zaznamenávají zejména liniové prvky (cesty, 

toky, okraje lesa…)."  

"Veškeré měření je prováděno moderními elektronickými přístroji a přímo v lese jsou data 

ukládána do terénního počítače. Pouze část údajů se zjišťuje v kanceláři vyhodnocováním 

leteckých snímků."  

"Ke zpracování a statistickému vyhodnocení dat je pouţito speciálních počítačových 

programů. Data je moţné vyhodnotit na různých územních úrovních. Prezentovány jsou 

výsledky na úrovni ČR a jednotlivých krajů." 

 

3.1.4.3. Typologický systém ÚHÚL (9) 

"Úkolem typologie lesů, jako jedné z disciplín hospodářské úpravy lesů, je rozdělit lesy na 

plochy se stejnými růstovými podmínkami, zhodnotit tyto ekologické podmínky a vyvodit 

závěry pro vhodné lesnické hospodaření." 

"Typologie lesů v pojetí ÚHÚL vychází při vymezení a vyhodnocení růstových podmínek 

jednak z přímo zjišťovaných stanovištních vlastností, podle nichţ se usuzuje na působení 

jednotlivých ekologických faktorů, jednak z nepřímé indikace stanovištních podmínek 

prostřednictvím floristického sloţení vegetace.  

"Cílem typologie lesů je prostřednictvím poznání a vymezení lesních společenstev odvození 

růstových podmínek na základě poznaných kauzálních vztahů vegetace k hlavním prvkům 

fyzikálně-geografickým, geologicko-pedologickým a klimatickým. Typologie lesů slouţí jako 

podklad pro stanovení hospodářských opatření a provozních a produkčních cílů (LHP, LHO). 

" 

"K hlavním úkolům typologie lesů patří vedle zjišťování trvalých znaků prostředí také 

rekonstrukce proměnlivých znaků, tj. přirozené sloţení fytocenózy, včetně produkčních 

ukazatelů dřevinného patra (bonita, kvalita, sociální postavení). Pro hodnocení vodního 

reţimu půdy bývá většinou rozhodující současný stav." 
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"Při dočasných změnách způsobených jednak kulturním typem porostu, v němţ záměna 

dřevin jako edifikátorů ovlivňuje i sloţení ostatních synusií porostu a humusových vrstev 

(porostní a věková stádia), jednak vnějším zásahem většinou ochuzujícím prostředí 

(degradační stádia po hrabání), výjimečně i zlepšujícím (hnojení) se jedná o typickou 

rekonstrukci na stav odpovídající přirozeným poměrům bez těchto druhotných vlivů." 

"Při trvalých změnách v půdních podmínkách, ke kterým patří např. erozí smyté půdní 

povrchy, nevratné změny v půdních horizontech, zejména při výrazné podzolizaci nebo v 

případech, kdy často ani nelze zjistit výchozí stav vegetace a půdy je současný stav trvalých 

(v tomto případě trvale změněných) vlastností prostředí výchozím stavem a jemu odpovídající 

„přirozená“ fytocenóza je potenciální přirozenou vegetací, která se v těchto podmínkách 

vyvine, přestane-li působit vliv člověka. K tomuto výchozímu stavu se při nevhodné skladbě 

váţou téţ degradační stádia." 
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3.1.4.3.1. Typologická mapa (10) 

"V současné době je k dispozici vrstva v digitální podobě - “Typologická mapa”, tak jak ji 

známe z LHP. Barevné vyjádření ploch zvyšuje rozlišovací schopnost výsledného díla a mapa 

se stává přehlednější. Případná liniová podoba mapy bez barevné výplně ploch je vhodná jako 

podklad pro následná šetření a průzkumy, kde by barevné plochy naopak rušily." 

"V měřítku 1:25 000 je tištěna “Mapa cílového hospodářství”. Opět je pouţito barevné plošné 

vyjádření."  

"Posledním mapovým výstupem v oblasti lesnické typologie je “Mapa lesních vegetačních 

stupňů”, s hranicemi lesních vegetačních stupňů včetně azonálních a extrazonálních částí, 

která bude tištěna v měřítku 1:50 000, 1:200 000 a 1:500 000." 

 

3.1.4.3.2.  Oblastní plány rozvoje lesů (3,11) 

Oblastní plány rozvoje lesů definují zásady pro hospodaření v lesích a to podle přírodních 

lesních oblastí. 

"Vyhotovování a správa dat oblastních plánů rozvoje lesů včetně zajišťování jednotného 

typologického systému lesů v ČR. Oblastní plány rozvoje lesů je dílo, definující zásady 

hospodaření v lesích dle přírodních lesních oblastí ČR. Vycházejí z principu trvale 

udrţitelného hospodaření v lesích a vytvářejí předpoklady pro minimalizaci střetu mezi 

celospolečenskými zájmy a zájmy jednotlivých vlastníků lesů. Slouţí jako zdroj informací pro 

vypracování lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov a jako podpora pro 

rozhodování orgánů státní správy." 

"Oblastní plány rozvoje lesů jsou legislativně zakotveny v lesním zákoně č.289/1995 Sb. §23 

(stav k dubnu 2010) a Vyhlášce Mze č. 83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje 

lesů a o vymezení hospodářských souborů (stav k dubnu 2010)." 

"Oblastní plány rozvoje lesů obsahují souhrnné údaje o stavu lesů, potřebách plnění funkcí 

lesů jako veřejného zájmu a doporučení o způsobech hospodaření v ekosystémovém pojetí. 

Vycházejí z principu trvale udrţitelného obhospodařování lesů. Vytvářejí předpoklady pro 

minimalizaci střetu mezi celospolečenskými zájmy a zájmy jednotlivých vlastníků lesů." 
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"Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Slouţí jako 

podpora pro rozhodování orgánů státní správy. Tvoří podklad pro vypracování lesních 

hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov." 

"Data Oblastních plánů rozvoje lesů poskytuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs 

nad Labem (ÚHÚL) prostřednictvím Informačního a datového centra (IDC). Aktuální 

pravidla pro poskytování dat jsou umístěna na Internetu: www.uhul.cz." 

Jednotlivé náleţitosti Oblastních plánů rozvoje lesů. 

Textová část  plánů: 

"Rámcové stanovení funkčního potenciálu - produkční, mimoprodukční (voda, půda, 

rekreace, genofond, ochrana přírody) - přehled veřejných zájmů (kategorizace) a výhled 

vývoje - přehled překryvu účelovosti lesů - priority funkcí - siřely zájmů - rozbor přírodních 

podmínek - rozbor ohroţení imisemi a dalšími škodlivými činitel - základní hospodářská 

doporučení pro hospodářské soubory -návrh dlouhodobých opatření ochrany lesa včetně 

schválených územních systémů ekologické stability - návrh vyuţití nepůvodních dřevin - 

údaje o stavu lesa (rozbor platných lesních hospodářských plánů) včetně historického vývoje 

hospodaření - návrh optimalizace dopravního zpřístupnění a limitujících těţebně-dopravních 

technologií." 

Digitální a analogové mapy:  

"Přehledová mapa lesních oblastí, typologická mapa, mapa lesních vegetačních stupňů, mapa 

cílového hospodářství, mapa dlouhodobých opatření ochrany lesů, mapa funkčního potenciálu 

lesů, dopravní mapa, mapa deklarovaných funkcí lesa, mapa územního systému ekologické 

stability." 
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3.1.4.4. Certifikace lesů (12) 

Jako nezávislá organizace provádí ÚHUL kontrolu kriterií pro správné a trvale udrţitelné 

hospodaření v lesích. 

"Certifikace lesů je proces, v rámci kterého nezávislá organizace vydává písemný doklad 

(certifikát) potvrzující, ţe hospodaření v lesích splňuje předem stanovená kritéria trvale 

udrţitelného hospodaření v lesích. V rámci ústavu je zřízeno Národní certifikační centrum, 

které poskytuje poradenství, informační servis a sluţby při provádění certifikace lesů v České 

republice. " 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů vyuţívá zkušené odborníky se špičkovým technickým 

vybavením. Tímto výrazně přispívá na technologickém vývoji v oblasti lesního hospodářství a 

tvoří významnou roli ve státní lesnické politice. 

 

3.1.5. Cenia "ČTK Ţivotního prostředí" www.cenia.cz (13) 

"K 1. 4. 2005 byla z ČEÚ na základě rozhodnutí ministra ţivotního prostředí zřízena CENIA, 

česká informační agentura ţivotního prostředí, která funguje jako státní příspěvková 

organizace Ministerstva ţivotního prostředí. Její logo v podobě pampelišky vystihuje hlavní 

poslání agentury: "Být centrem informací, které mají pevný základ, ale snadno se rozšiřují". 

Hlavním úkolem agentury CENIA je poskytování informací z oblasti ţivotního prostředí tak, 

aby pro všechny občany České republiky byl zajištěn přístup k nim v souladu se zákonem č. 

123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí (stav k dubnu 2010)." 

Profil organizace: 

1." Hodnocení a interpretace informací o ţivotním prostředí a sektorech, environmentální 

ekonomie; 

2. Zázemí pro agregované a statistické informace o ţivotním prostředí, sektorech a 

socioekonomických aspektech udrţitelného rozvoje; fungující informační výměna, centrální 

ohlašovna a zjednodušování ohlašování; 
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3. Podpora Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC), Nejlepší dostupné 

technologie (BAT), Environmental Impact Assessment - Vyhodnocení vlivů na ţivotní 

prostředí (EIA), European Pollutant Emission Register - Evropský registr emisí znečišťujících 

látek do ţivotního prostředí (EPER/ePRTR) a odpadového hospodářství. 

4. Soustředěná informační a znalostní základna o znečišťovatelích ţivotního prostředí (IPPC, 

IRZ - Integrovaný registr znečišťování ţivotního prostředí, EIA, provázání na odpady, 

ovzduší, vypouštění, dotace, pokuty, kauzy, sociálním kontextu a kontextu zaměstnanosti a 

růstu); 

5. Dobrovolné nástroje, Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO), MA21 a 

publikace informací jako hlavní komunikační kanál směrem k občanům, ekonomickým 

subjektům a zahraničí; 

6. Externí projekty pro podporu a rozvoj výše uvedených činností." 

 

3.1.5.1. Centrum Hodnocení ţivotního prostředí (14) 

Jedná se o nástroj pro metodický vývoj a metodické řízení, který slouţí k systematickému 

řešení problematiky hodnocení ţivotního prostředí. 

 "Zpracování hodnotících reportů:  

o zpracování Zprávy o ţivotním prostředí ČR pro vládu a Parlament ČR, 

o zpracování zpráv o stavu ţivotního prostředí v jednotlivých krajích ČR pro 

krajské úřady a veřejnost, 

 koordinace zpracování komplexních hodnotících zpráv o ţivotním prostředí v resortu 

ţivotního prostředí, 

 zpracování hodnotících analýz řešících stav a vývoj ţivotního prostředí v ČR, 

 koordinace a metodické vedení tvorby scénářů a výhledů ţivotního prostředí, 

 spolupráce při praktické aplikaci vybraných nástrojů ochrany ţivotního prostředí, 

 sledování statistických dat a údajů z oblasti nástrojů ochrany ţivotního prostředí a 

zpracování podkladů, prezentací a analýz na základě shromáţděných statistických dat, 
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 příprava metodik pro potřeby hodnocení účinnosti nástrojů ochrany ţivotního 

prostředí z environmentálního i socioekonomického hlediska." 

3.1.5.2. Statistika ţivotního prostředí (15) 

"Cílem statistiky ţivotního prostředí je přehlednou formou poskytovat průřezové informace a 

data shromáţděná z různých oblastí ţivotního prostředí tak, aby byla co nejlépe srozumitelná. 

Statistika by měla poskytovat přesná statistická data, na základě kterých lze provádět návazné 

analýzy o stavu a vývoji ţivotního prostředí včetně statistických srovnávání jak mezi 

jednotlivými regiony, tak i mezi různými státy." 

 

3.1.5.3. Mapové sluţby - geoportál cenia http://geoportal.cenia.cz 

"Mapové sluţby Portálu veřejné správy (Mapový server) jsou určeny nejširšímu okruhu 

uţivatelů – od veřejnosti aţ po podporu výkonu státní správy a samosprávy na všech 

úrovních. Poskytují uţivatelům územně vázané, metadatově popsané a státem garantované 

informace vzniklé činností přírody nebo člověka na území České republiky, na základě 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (stav k dubnu 2010). Mapové 

sluţby tvoří samostatnou součást Portálu veřejné správy, jehoţ zřizovatelem je Ministerstvo 

vnitra České republiky. Provozovatelem Mapových sluţeb je Ministerstvo ţivotního prostředí 

České republiky, provoz samotný zajišťuje CENIA, česká informační agentura ţivotního 

prostředí." 

Mapový server uţivatel vyuţije například: (16) 

 Pokud hledá kvalitní a věrohodné informace o ţivotním prostředí v ČR 

 potřebuje-li zjistit, zda se v nějaké oblasti nachází s nějaký typ chráněného území, zda 

se na tomto území vyskytují staré ekologické zátěţe, je-li nějaká část poddolovaná 

apod. 

 pro nalezení informací kudy vedou přesné hranice katastrálních území a jaký je rozsah 

působnosti úřadů státní správy, 

 pro zjištění jaká je kvalita vody ke koupání.  
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Systém umoţňuje: 

 "Změnu měřítka, 

 vyhledávání pomocí souřadnic, 

 vyhledávání podle názvu lokality nebo adresních bodů, 

 měření vzdáleností, 

 vypínání a zapínání zobrazování jednotlivých vrstev, 

 výpis textových informací o vybraném objektu, 

 sdílení mapových sluţeb." 

"Přístup k mapovým sluţbám je kromě webového rozhraní umoţněn rovněţ formou IMS a 

WMS sluţeb, coţ dovoluje jejich vyuţití nejen profesionály pracujícími s nejrůznějšími GIS 

softwary, ale i dalšími mapovými servery, které mohou jednotlivé mapové sluţby přebírat a 

zobrazovat spolu s vlastními, lokálně uloţenými daty. Stejně tak Mapové sluţby Portálu 

veřejné správy mohou přebírat externí mapové sluţby ze vzdálených serverů."(17) 

  



36 

 

3.1.5.4. Interaktivní 3D model www.cenia.cz/3dmodel (18) 

"Interaktivní 3D model je webová aplikace umoţňující volný pohyb nad virtuálním povrchem 

České republiky. Model je tvořen výškovými daty a jeho povrch je texturován barevnými 

leteckými snímky převzorkovanými do niţšího prostorového rozlišení." 

"3D model České republiky obsahuje popis vybraných objektů, jako jsou větší města, vodní 

nádrţe, pohoří, významné vrcholy, národní parky a chráněné krajinné oblasti. Snadné 

ovládání pomocí myši umoţňuje měnit směr a rychlost "letu" a vertikální úhel pohledu, 

klávesnicí lze ovládat výšku kamery nad povrchem. Pro lepší orientaci je moţno znázornit 

pozici a směr pohledu kamery na přehledové mapě." 

3.1.5.5. Datové sluţby (19) 

"V ČR je v resortu ţivotního prostředí v současnosti provozováno asi 40 různých 

informačních systému, včetně geografických a několik tisíc databází. Většina těchto zdrojů je 

přímo dostupná široké veřejnosti bez ohledu na pouţitelnost jejich obsahu." 

"CENIA, česká informační agentura ţivotního prostředí byla v resortu ţivotního prostředí 

zřízena jako centrální místo pro poskytování průřezových informací o stavu a vývoji 

ţivotního prostředí v ČR. Datové sluţby představují jeden ze základních pilířů 

zabezpečujících plnění tohoto hlavního cíle." 

Pojem datové sluţby chápu jako: 

 Shromaţďování a další zpracování agregovaných dat z resortu ţivotního prostředí i 

mimo něj na základě poţadavků uţivatelů, 

 poskytování přímé odborné informační podpory pro práci s těmito daty. 
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3.1.6. Agentura ochrany krajiny a přírody ČR 

www.ochranaprirody.cz (20) 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a stručné informace o této významné 

organizační sloţce státu. 

"Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) se sídlem v Praze je 

organizační sloţka státu, zřízená Ministerstvem ţivotního prostředí. Jejím hlavním posláním 

je péče o přírodu a krajinu na území České republiky." 

"Předmětem činnosti AOPK ČR je: 

 Sledování stavu, změn a vývojových trendů vybraných biotopů a populací ohroţených 

druhů a krajiny,  

 vedení Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) a centrální státní dokumentace 

ochrany přírody a krajiny, vedení specializované knihovny a správního archivu, 

 vytváření, správa a vedení Informačního systému ochrany přírody (Portál ochrany 

přírody a Mapový server), 

 odborná podpora výkonu státní správy, metodická a znalecká činnost, a to zejména 

prostřednictvím regionálních pracovišť, 13 krajských středisek, 

 výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny na území 25 chráněných krajinných 

oblastí a na ostatním území ČR v rozsahu daném zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny (stav k dubnu 2010)., a to zejména prostřednictvím regionálních 

pracovišť, 25 správ CHKO, 

 realizace praktických opatření na ochranu přírody a krajiny na území 25 chráněných 

krajinných oblastí a maloplošných zvláště chráněných území, tj. národních přírodních 

rezervací a památek na území celé ČR, včetně vymezování bezzásahových lokalit 

(budoucích pralesů), 

 administrace celostátních dotačních programů (zejména krajinotvorných programů) i 

vybraných fondů Evropských společenství zaměřených na ochranu přírody a krajiny, 
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 vyplácení finančních náhrad za ztíţení zemědělského a lesnického hospodaření a při 

hospodaření na rybnících, 

 správa státního majetku ve zvláště chráněných územích ČR, 

 osvěta a šíření informací v oblasti ochrany přírody a krajiny, poradenství a vzdělávání 

(EVVO), 

 mezinárodní spolupráce v ochraně přírody a krajiny. AOPK ČR je mj. členem 

konsorcia Evropského tématického střediska biologické rozmanitosti a vědeckým 

orgánem Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroţenými druhy volně ţijících 

ţivočichů a rostlin (CITES) v ČR, zajištění dále například stráţní činnosti v 

chráněných územích. 

 AOPK ČR je oprávněna podle rozhodnutí ministra spravedlnosti provádět znalecké 

posudky pro obory ekonomika a ochrana přírody." 

 

3.1.6.1. Sledování stavu biotopů a druhů www.biomonitoring.cz (21) 

"Stránky www.biomonitoring.cz by měly slouţit především k prezentaci informací týkajících 

se sledování (monitoringu) a hodnocení stavu z hlediska ochrany evropsky významných 

přírodních fenoménů, tedy typů přírodních stanovišť z přílohy I a druhů z příloh II, IV a V 

Směrnice o stanovištích - 92/43/EEC." 

"Sledování stavu biotopů a druhů vychází z ustanovení této směrnice a bylo vtěleno do zák. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (stav k dubnu 2010)., především do §45f. Zákon tak 

ukládá orgánům ochrany přírody povinnost sledovat stav ptačích oblastí, evropsky 

významných druhů a typů evropsky významných stanovišť. Plněním tohoto úkolu byla pak 

Ministerstvem ţivotního prostředí pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny České 

republiky, konkrétně sekce dokumentace přírody a krajiny." 

  



39 

 

3.1.6.2. Ústřední seznam ochrany přírody drusop.nature.cz (22) 

Digitální registr a sbírka listin podávají uţivateli informace o následujících chráněných 

objektech. 

"T-WIST aplikace Digitální registr a sbírka listin ÚSOP eviduje zvláště chráněná území, 

památné stromy, ptačí oblasti, evropsky významné lokality, smluvně chráněná území a 

smluvně chráněné památné stromy. K těmto chráněným objektům jsou dále vedeny informace 

o zřizovacích dokumentech a právních předpisech, výjimkách a správních rozhodnutích, 

příslušné odborné literatuře a plánech péče."  

"Dostupné jsou základní statistické údaje o výše zmíněných chráněných územích a 

objektech." 

 

3.1.6.3. Úmluva o biologické rozmanitosti (22, 23, 24, 25) 

"Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity – CBD), která se řadí 

k nejvýznamnějším mezinárodním úmluvám v oblasti ţivotního prostředí, byla poprvé 

vystavena k podpisu na Konferenci OSN o ţivotním prostředí a rozvoji (UNCED) 5. června 

1992 v brazilském Rio de Janeiru a v platnost vstoupila jiţ 29. prosince 1993." (23) 

"Vláda České republiky schválila Úmluvu svým usnesením ze dne 2. června 1993 č. 293. ČR 

podepsala Úmluvu 5. června 1993 a smluvní stranou se stala 3. prosince 1993. Úmluva pro ni 

vstoupila v platnost v březnu 1994 (Úmluva vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 134/1999 

Sb.)."(24) 

"Plněním Úmluvy je pověřeno Ministerstvo ţivotního prostředí a Ministerstvo zemědělství. 

Vzhledem k tomu, ţe Úmluva se dotýká i dalších resortů, byl pro zajištění meziresortní 

spolupráce vytvořen při Ministerstvu ţivotního prostředí v listopadu 1996 Český výbor pro 

Úmluvu o biologické rozmanitosti, doplněný později o zástupce nevládních organizací. Při 

Českém výboru byl ustaven vědecký poradní sbor pro řešení odborných otázek." (22) 
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"Úmluva si klade tři základní cíle: 

1) Ochranu biologické rozmanitosti, která je chápána jako rozmanitost všech ţivých 

organismů a systémů, jichţ jsou tyto organismy součástí, 

2) udrţitelné vyuţívání jejích sloţek, 

3) spravedlivé a rovnocenné rozdělování přínosů plynoucích z genetických zdrojů." 

"Úmluvu prozatím ratifikovalo, přijalo nebo k ní přistoupilo 190 smluvních stran (k 1. lednu 

2007), např. USA ale stále nejsou smluvní stranou." 

"Smluvní strany Úmluvy mají podle článku č. 6 Úmluvy rozvíjet národní strategie, plány a 

program pro ochranu a udrţitelné vyuţívání biodiverzity." 

"K Úmluvě byl přijat první protokol po sloţitých mezinárodních jednáních 29. ledna 2000 v 

Montrealu – Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti. Cílem tohoto protokolu je zajistit 

ochranu a bezpečnost při zacházení, vyuţívání a přenosu ţivých modifikovaných organismů 

především přes hranice států. Protokol byl poprvé vystaven k podpisu při příleţitosti pátého 

zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti v květnu r. 2000 v 

keňském hlavním městě Nairobi. Česká republika podepsala Protokol mezi prvními státy 24. 

května 2000 a ratifikovala ho 8. října 2001. Protokol vstoupil v platnost dne 11. září 2003, po 

ratifikaci 50. zemí." 

 

3.1.6.4. Soustava Natura 2000 v ČR  www.nature.cz (26) 

Soustava Natura 2000 představuje soustavu chráněných území evropského významu. 

"Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných 

principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů 

ţivočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, 

nejvíce ohroţené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). 

Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůleţitější právní předpisy EU na ochranu 

přírody: 

 Směrnice 79/409/EHS O ochraně volně ţijících ptáků („směrnice o ptácích“),  
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 směrnice 92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť, volně ţijících ţivočichů a planě 

rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“)."  

"Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, ţivočichů a typy 

přírodních stanovišť mají být lokality soustavy Natura 2000 vymezeny. Tyto typy přírodních 

stanovišť či druhy mohou být označené jako "prioritní" (hvězdička před názvem). Pro 

prioritní typy přírodních stanovišť a druhy platí přísnější kritéria ochrany neţ pro ostatní." 

"Obě směrnice byly v naší legislativě implementovány do zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. (stav k dubnu 2010). " 

"Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti - PO (v anglickém originále: 

Special Protection Areas – SPA) a podle směrnice, o stanovištích evropsky významné lokality 

– EVL (v anglickém originále Sites of Community Importace - SCI). Dohromady ptačí oblasti 

a evropsky významné lokality tvoří soustavu chráněných území Natura 2000." 

 

Obr č. 2 Schéma Natura 2000 

"Protoţe v rámci soustavy NATURA 2000 jsou chráněny také stanoviště a druhy, které v naší 

přírodě jsou přítomny jen díky lidské činnosti, není cílem v těchto chráněných územích zcela 

vyloučit vliv člověka. Naopak, vhodný management těchto lokalit je nutný pro jejich udrţení. 

Zakázány jsou jen takové činnosti, které mají negativní vliv. Ovšem veškeré plány a projekty, 

které nějakým způsobem mohou významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti, podléhají samostatnému posuzování vlivů projektů z hlediska zachování předmětu 
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ochrany. Vytvoření soustavy NATURA 2000 se tak dotkne především vlastníků a uţivatelů 

pozemnků, obcí, zájmových organizací a skupin." 

"Zařazení do soustavy NATURA 2000 umoţní finanční zajištění ze státního rozpočtu a z 

některých fondů EU na šetrné hospodaření, které umoţní zachování předmětů ochrany 

(stanoviště, druhy rostlin, ţivočichů)." 

"Za celkovou přípravu soustavy NATURA 2000 zodpovídá Ministerstvo ţivotního prostředí, 

které pověřilo přípravou odborných podkladů Agenturu ochrany přírody a krajiny. Evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti vyhlašuje vláda ČR (pro platná nařízení vlády viz). 

Lokality soustavy Natura 2000 pokrývají přibliţně 14,3 % celkové rozlohy ČR. 

  



43 

 

3.1.6.4.1. Ptačí oblasti (27) 

„Ptačí oblasti (zkratka PO) jsou území vyhlášená podle evropské směrnice č. 79/409/EHS o 

ochraně volně ţijících ptáků (zkráceně směrnice o ptácích). Spolu s evropsky významnými 

lokalitami vyhlášenými podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně ţijících 

ţivočichů a planě rostoucích rostlin č. 92/43 EHS vytvářejí soustavu Natura 2000, jejíţ 

vybudování je jednou z povinností Česka jako člena EU.“ 

„Ptačí oblasti jsou vymezovány podle výskytu druhů uvedených v přílohách směrnice, nebo 

jako shromaţdiště (hnízdiště, zimoviště) ptáků libovolného druhu v počtu vyšším neţ 10 000 

ks. Tito ptáci jsou hlavním předmětem ochrany, v ptačí oblasti jsou ovšem chráněni všichni 

ptáci, pakliţe na některý druh není udělena výjimka z ochrany (např. povolení odstřelu 

protahujících populací kormorána velkého v Ptačí oblasti Třeboňsko).“ 

„Ptačí oblasti nejsou zvláště chráněnými územími. Vyhlašuje je vláda svými nařízeními, ve 

kterých nejsou ţádné zákazy, ale mohou zde být stanoveny činnosti vyţadující souhlasu 

orgánu ochrany přírody.“ 

„V ptačích oblastech je podporován k přírodě šetrný způsob hospodaření.“ 

„V Česku bylo navrţeno k ochraně celkem 41 ptačích oblastí o celkové rozloze 706 000 ha, tj. 

necelých 9 % rozlohy státu, z nichţ zatím bylo vyhlášeno 39.“ 

 

3.1.6.4.2. Stanoviště (evropsky významné lokality) (28) 

„Evropsky významná lokalita je druh chráněného území soustavy Natura 2000, které je 

vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin 

podle směrnice Evropské komise o stanovištích (92/43/EHS) ze dne 21. května 1992.“ 

„Český národní seznam Evropsky významných lokalit schválila Vláda České republiky 22. 

prosince 2004 jako nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Dne 5. října 2009 Vláda ČR na návrh 

ministra ţivotního prostředí Ladislava Mika schválila doplnění seznamu naturových území o 

dalších 234 lokalit." 
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3.1.6.4.3. Portál ochrany přírody portal.nature.cz (29) 

"Portál Informačního systému ochrany přírody (ISOP) vytváří centrální jednotné rozhraní pro 

přístup k informačním zdrojům a aplikacím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR." 

Portál obsahuje následující data: 

1) METAINFORMACE   mapy.nature.cz 

2) MAPY   mapy.nature.cz 

3) ÚSTŘEDNÍ SEZNAM OCHRANY PŘÍRODY  drusop.nature.cz/ 

4) NÁLEZOVÁ DATA  

5) AKTUALIZACE MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ  

6) MONITORING DRUHŮ biomonitoring.nature.cz/  

7) MONITORING BIOTOPŮ  mob.nature.cz/admin/ 

8) MONITORING PŮD  www.nature.cz/monitoring-pud/ 

9)  FOTOARCHIV  

 

3.1.6.5. Databáze chráněných území ČR  drusop.nature.cz (30) 

Databáze chráněných území se dělí na: 

1) Zvláště chráněná území (§14) 

2) Ptačí oblasti (§45e) 

3) Evropsky významné lokality (§45a) 

4) Smluvně chráněná území (§39) 

5) Památné stromy (§46) 

"Aplikace vznikla v rámci projektu VaV/620/14/03, který vypsalo Ministerstvo ţivotního 

prostředí v roce 2003." 
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Data aplikace: 

"Data jsou shromaţďována a zabezpečována provozovatelem ÚSOP Agenturou ochrany 

přírody a krajiny ČR." 

"ÚSOP soustřeďuje informace na základě § 42 odst. (1) a § 47 odst. (1) zákona České národní 

rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 395/1992 Sb. (stav k dubnu 

2010), kterou se provádějí ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a její novely č. 

60/2008 Sb. (stav k dubnu 2010), vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných 

území (stav k dubnu 2010)." 

"ÚSOP zpracovává dokumentaci dodanou příslušnými orgány ochrany přírody a odbornými 

pracovišti ochrany přírody a odpovídá za správnost a kvalitu zpřístupnění dat; za věcnou 

správnost dodaných dat odpovídá vyhlašovatel ZCHÚ, resp. zpracovatel dokumentace, 

zasílané do ÚSOP." 

 

3.1.7. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 

http://www.vulhm.cz (31) 

"Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti je resortním lesnickým výzkumným 

ústavem. Rozhodující podíl činnosti tvoří řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství a 

zajišťování expertních a výzkumných činností pro státní správu a vlastníky lesů všech 

kategorií." 

 

3.1.7.1. Útvar biologie a šlechtění lesních dřevin (32) 

"Útvar řeší v rámci komplexního programu šlechtění lesních dřevin záchranu genových 

zdrojů lesních dřevin, zpracovává šlechtitelské programy pro jednotlivé dřeviny s ohledem na 

zachování genetické variability, studuje proměnlivost lesních dřevin ve vztahu ke geografické 

proměnlivosti, adaptačním schopnostem na stanoviště a civilizační zátěţi." 
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3.1.7.2. Útvar pěstování lesa - výzkumná stanice Opočno  vulhm.opocno.cz 

(33) 

 "Výzkumná stanice Opočno (VS Opočno) je jako odborný útvar organizačně začleněna do 

Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (dříve VÚLHM Jíloviště-

Strnady). Výzkumná stanice Opočno se zabývá aplikovaným výzkumem, poradní a expertizní 

činností v oboru pěstování lesa, a to s celostátní působností a pro všechny uţivatele, správce a 

vlastníky lesa." 

Hlavní úkoly: 

1) Ekologická stabilita lesních porostů a dynamika změn prostředí 

2) Význam hmyzu a hub v lesních ekosystémech v měnících se podmínkách prostředí 

3) Šlechtění, záchrana a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin v měnících se 

podmínkách prostředí 

4) Zakládání lesních porostů a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí 

5) Podpora funkcí lesa pěstebními opatřeními při výchově a obnově lesních porostů 

 

3.1.7.3. Útvar reprodukčních zdrojů - stanice Kunovice Lesní semenářství 

(34) 

"Zkoušky jakosti a zdravotního stavu plodů a semen lesních dřevin v národně a mezinárodně 

akreditované zkušební laboratoři Semenářská kontrola." 

"Studium faktorů, ovlivňujících kvalitu semen lesních dřevin během dlouhodobého 

skladování a předosevní přípravy." 

"Studium fyziologické variability osiva ze semenných sadů." 

"Vývoj nových metod pro hodnocení jakosti a zdravotního stavu lesnío osiva." 

"Informační a poradenský servis v oblasti lesního semenářství (sběr, skladování, předosevní 

příprava, ochrana a zkoušky jakosti semen lesních dřevin)." 
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"Inventarizace, reprodukce a další šlechtitelské vyuţití genových zdrojů ohroţených druhů 

domácích listnatých dřevin." 

"Testování generativních i vegetativních způsobů reprodukce." 

"Vypracování metodických doporučení školkařských postupů a dalších pěstebních opatření 

pro udrţení ohroţených dřevin v lesních porostech a zvyšování biodiverzity." 

"Šlechtění hospodářsky perspektivních druhů topolů s vyuţitím mikropropagace 

vyšlechtěných klonů." 

"Klonové archivy listnatých dřevin rodů Populus, Salix, Quercus, Ulmus, Pyrus, Malus." 

"Testování a hodnocení rychlerostoucích dřevin pro záměrné pěstování biomasy k 

energetickému vyuţití (energetické plantáţe)." 

"Poradenský servis v oblasti pěstování rychlerostoucích dřevin." 

 

3.1.7.4. Útvar ekologie lesa (35) 

"Útvar zajišťuje sledování stavu lesa v České republice v rámci mezinárodních programů ICP 

Forests, Forest Focus a v současné době v rámci projektu FutMon. " 

"Pracovníci útvaru se věnují sledování vývoje zdravotního stavu lesních porostů v imisních 

oblastech ČR a výzkumu příčin poškození lesů. Řeší problémy spojené s narušením 

ekologické stability lesních ekosystémů, problémy způsobené antropogenní činností, zejména 

znečištěným ovzduším a klimatickými změnami. Podílí se na organizaci a kontrole provádění 

a účinnosti nápravných opatření v poškozených oblastech – vápnění a hnojení lesních 

porostů." 

"V rámci poradenské činnosti provádí pro vlastníky lesů posouzení stavu výţivy a 

antropogenního poškození lesních porostů. Na výzkumných povodích řeší problematiku 

působení lesních porostů na kvantitu a kvalitu vody odtékající do vodních zdrojů." 

1) "Monitoring stavu lesa, 

2) monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech."  
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3.1.7.5. Lesní ochranná sluţba (LOS) (36) 

"Útvar se zabývá výzkumnou, poradenskou, expertní a monitorovací činností v ochraně lesa 

před biotickými škodlivými činiteli a testováním přípravků na ochranu lesa. " 

"Oddělení:  

1) Entomologie a vertebratologie (vedoucí: Miloš Kníţek), problematika: hmyz a další 

bezobratlí, hlodavci, spárkatá zvěř, 

2) fytopatologie a herbologie (vedoucí: František Soukup), problematika: houbové a další 

choroby, buřeň." 

 

3.1.7.6. Útvar zkušebních laboratoří (37) 

"Útvar zkušebních laboratoří je specializované pracoviště, jehoţ základním posláním je 

vykonávat kvantitativní analýzy sloţek lesních ekosystémů, tj. především vzorků půd a 

humusů, rostlinných materiálů, vod a ovzduší. " 

"Útvar zkušebních laboratoří (ZL) poskytuje výzkumným pracovníkům analýzy vzorků 

sloţek lesních ekosystémů. Jedná se především o vzorky lesních půd (minerálních půd a 

humusů), rostlinných materiálů a vod, včetně vod lyzimetrických." 

"Výsledky analýz slouţí nejen pro lesnický výzkum, ale i pro lesnickou praxi, a to zejména v 

oblasti výţivy lesních porostů (hlavně lesních školek), v oblasti poruch ekologických poměrů 

lesa nebo v případech poškození porostů lidskou činností." 

"Laboratoř také poskytuje data pro mezinárodní program ICP Forests a pro studium vlivu 

cizorodých látek v lesních ekosystémech." 

"V roce 2008 bylo v laboratoři analyzováno celkem 4 164 vzorků, z toho 1 191 vzorků vod, 

713 vzorků rostlinného materiálu a 2 260 půdních vzorků." 
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3.1.8. Katastr nemovitostí http://www.cuzk.cz/ (38) 

"Katastr nemovitostí ČR (dále jen KN) vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona číslo 

344/92 Sb. o katastru nemovitostí ČR (stav k dubnu 2010) (katastrální zákon). Jedná se o 

soubor údajů o nemovitostech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zahrnující jejich popis, 

soupis a geometrické a polohové určení. KN ČR je víceúčelový katastr, který neslouţí jen pro 

daňové účely, ale i pro statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických a 

jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. KN je 

zdrojem informací, které slouţí k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové 

účely, k ochraně ţivotního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného 

bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, 

hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Je veden jako 

informační systém o území České republiky." 

 

3.1.8.1. Nahlíţení do katastru (39) 

"Aplikace umoţňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a 

jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále 

informace o stavu řízení zaloţených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických 

a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v ČR, nebo pro účely potvrzování 

geometrických plánů. " 

"Na rozdíl od "Dálkového přístupu do KN" je "Nahlíţení" volně přístupné všem uţivatelům 

internetu, nevyţaduje ţádnou registraci a je bezplatné. Moţnosti výstupů jsou však proti 

"Dálkovému přístupu do KN" omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy 

aplikace "Nahlíţení" neumoţňuje." 

 

3.1.8.2. Digitalizace katastrálních map (40) 

"Převod katastrálních map do digitální podoby patří mezi nejdůleţitější úkoly resortu. 

Vektorová katastrální mapa můţe mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo 

katastrální mapy digitalizované (KMD). K 31.12.2008 bylo vektorovou mapou pokryto 38.2% 
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území. Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, 

která je po skenování k dispozici v rastrové podobě." 

3.1.8.3. Poskytování údajů z katastru (41) 

"Rozsah a podmínky poskytování údajů z katastru nemovitostí se řídí vyhláškou č. 162/2001 

Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR (stav k dubnu 2010). Mimo obvyklých 

forem vydávání informací, výpisů, opisů a kopií, dostupných přímo na katastrálních 

pracovištích, poskytuje ČÚZK některé výstupy rovněţ prostřednictvím veřejné sítě internet. 

Jsou to bezplatná aplikace Nahlíţení do KN (omezený rozsah informací, zdarma), placená 

aplikace Dálkový přístup k datům KN nebo aplikace Webové sluţby Dálkového přístupu." 

 

3.1.8.4. Geoportál ČÚZK (42) 

"Geoportál ČÚZK (dále jen Geoportál) je komplexní internetové rozhraní pro přístup k 

prostorovým datům pořizovaným a aktualizovaným v resortu Českého úřadu zeměměřického 

a katastrálního (ČÚZK). Jedná se tedy o geoportál resortní." 

"Geoportál umoţňuje na jednom místě vyhledat informace (metadata) o geodatech resortu 

ČÚZK, dále umoţňuje si tato data prohlédnout, případně objednat ve formě souborů či 

sluţeb." 

"Geoportál poskytuje sluţby a umoţňuje sdílení dat dle zásad uvedených v prováděcích 

pravidlech směrnice INSPIRE, tj. zajišťuje zejména :  

1) Zpřístupnění souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze 

směrnice, 

2) zpřístupnění sluţeb zaloţených na prostorových datech, 

3) zveřejňování metadat, 

4) sluţby elektronického obchodu, 

5) sdílení souborů prostorových dat ve veřejné správě, 

6) informování o vyuţívání infrastruktury.  
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3.1.8.5. Státní mapové dílo (43) 

"Digitální mapy: 

1) Státní mapa 1 : 5 000,  

2) rastrová Základní mapa ČR 1 : 10 000,  

3) rastrová Základní mapa ČR 1 : 25 000,  

4) rastrová Základní mapa ČR 1 : 50 000,  

5) rastrová Základní mapa ČR 1 : 200 000,  

6) rastrová Mapa České republiky 1 : 500 000,  

7) rastrová Mapa České republiky 1 : 1 000 000. 

Tištěné mapy 

 

3.1.8.6. Geodetické základy (44) 

"Zeměměřický úřad vykonává správu geodetických základů České republiky a rozhoduje o 

umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole podle zákona 

č. 359/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stav k dubnu 2010). Zeměměřický úřad 

současně provádí zeměměřické činnosti při údrţbě a přezkušování státní hranic podle § 3a 

zákona č. 107/1994 Sb. (stav k dubnu 2010). Zeměměřické činnosti jsou prováděny po 

dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic, kterým je Ministerstvo vnitra ČR." 
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3.1.8.7. Zabaged (45) 

"ZABAGED® je digitální geografický model území České republiky, který svou přesností a 

podrobností zobrazení geografické reality odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní mapy 

České republiky v měřítku 1:10 000 (ZM 10). Obsah ZABAGED® tvoří 106 typů 

geografických objektů zobrazených v databázi vektorovým polohopisem a příslušnými 

popisnými a kvalitativními atributy. ZABAGED® obsahuje informace o sídlech, 

komunikacích, rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a 

chráněných územích, vegetaci a povrchu a prvcích terénního reliéfu. Součástí ZABAGED® 

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

a výškopis reprezentovaný prostorovým 3D souborem vrstevnic." 

 

3.1.8.8. Czepos - Česká síť permanentních stanic pro určování polohy (46) 

"CZEPOS poskytuje uţivatelům GNSS korekční data pro přesné určení pozice na území 

České republiky. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako součást 

geodetických základů České republiky. " 

"Koncem loňského bylo dokončeno připojení zahraničních stanic k síti CZEPOS. Aktuálně 

tak CZEPOS obsahuje celkem 27 stanic umístěných na území České republiky a 27 stanic 

zahraničních." 

 

3.1.8.9. Databáze bodových polí (47) 

"Zeměměřický úřad vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v 

technických jednotkách (viz. zákon 359/92 Sb (stav k dubnu 2010)). Databáze bodových polí 

v současné době obsahují:  

 72 000 center trigonometrických a zhušťovacích bodů, 

 38 000 přidruţených bodů, 

 83 000 nivelačních bodů, 

 400 tíhových bodů." 
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3.1.8.10. GNSS  (48) 

"Na základě zpracování signálů vysílaných druţicemi Globálního navigačního druţicového 

systému (Global Navigation Satellite System - GNSS) je moţné určovat prostorovou polohu 

fázového centra antény přijímače těchto signálů. GNSS má celosvětovou působnost a jeho 

vyuţití pro zeměměřické činnosti pro účely katastru nemovitostí je upraveno vyhl. č. 31/1995 

Sb. ve znění pozdějších předpisů (stav k dubnu 2010), kterou se provádí zákon č. 200/1994 

Sb. ve znění pozdějších předpisů (stav k dubnu 2010). Jedná se zejména o § 1, § 12a a bod 9 

přílohy citované vyhlášky." 

 

3.1.9. WMS (49) 

„Web Map Service (dále jen WMS) znamená v překladu webová mapová sluţba. Jedná se o 

standard vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium (OGC). Sluţba pracující 

na principu klient-server umoţňuje sdílení geografické informace ve formě rastrových map v 

prostředí Internetu. Výsledkem poţadavku např. GIS softwaru na WMS server jsou primárně 

obrazová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.), které zobrazují tematické 

geografické informace (tematickou mapu - vrstvu), nebo mohou být výsledkem překrytu více 

vrstev (mapová kompozice). Skutečnost, ţe je obrázek georeferencován umoţní jeho 

správnou prezentaci. Georeferencováním v tomto případě můţeme chápat jako jednoznačně 

daný referenční souřadnicový systém a souřadnicový obdélník (box), který obsahuje 

poţadovaný obrázek, v tomto systému.“ 

„Základním principem WMS jsou vzájemné interakce a to stroj-stroj a stroj-člověk. V 

nejvyšším vrcholu této komunikace je mapový server. Pokud podporuje WMS sluţbu 

můţeme hovořit o WMS serveru“ 
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3.1.10. GIS (50) 

„Geografický informační systém (GIS) je na počítačích zaloţený informační systém pro 

získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země. 

Geodata, se kterými GIS pracuje jsou definována svou geometrií, topologií, atributy a 

dynamikou.“ 

„Geografický informační systém umoţňuje vytvářet modely části Zemského povrchu pomocí 

dostupných softwarových a hardwarových prostředků. Takto vytvořený model lze pak vyuţít 

například při evidenci katastru nemovitostí, předpovídání vývoje počasí, určování 

záplavových zón řek, výběru vhodné lokace pro čistírnu odpadních vod, plánování výstavby 

silnic, apod.“ 

 

 

3.2. Moţnosti získávání dat 

 

Internetové databáze obsahují celou řadu dat např. Evropsky významné lokality, Ptačí oblasti, 

Maloplošná ZCHÚ, Velkoplošná ZCHÚ, Pásmo hygienické ochrany, Podmáčená lokalita, 

Plocha poškozená větrným polomem, Průměrná rychlost větru ve 100 m nad povrchem, Důlní 

činnost, Vybavenost obcí, Kvalita koupacích vod - pro jednotlivé sezony, Hlukové mapy, 

Hřbitovy a pohřebiště, Plochy a hranice honiteb a mnoho dalších. 

Data jdou získávat několika způsoby: 

1) Hledáním - vepsáním hledaného výrazu do příslušného pole pro hledání 

2) Výběr konkrétních mapových vrstev pro mapový výřez 

3) Výběr konkrétních tematických úloh pro mapový výřez. 

Nyní představím jednotlivé internetové databáze, uvedu data která uţivateli poskytují, a také 

nastíním způsob ovládání a význam jednotlivých ovládacích prvků.  
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3.2.1. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů www.uhul.cz (51) 

3.2.1.1. Metodika poskytování dat  

"Informační a datové centrum (dále jen IDC) ÚHÚL Brandýs nad Labem přejímá, upravuje, 

archivuje a vydává data v souladu s předmětem činnosti stanoveným zřizovatelem." 

Pro poskytnutí dat je třeba dodrţet zákonem a zřizovatelem určená pravidla a postupy. 

 

3.2.1.2. Přehled archivovaných dat a údajů  

Archivovaná data (analogové mapové podklady, digitální grafická data vektorová a rastrová, 

databázové a textové údaje, tabulková data apod.) lze zařadit do těchto skupin: 

Lesní hospodářské plány (LHP) 

Lesní hospodářské osnovy (LHO) 

Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) 

Data získaná z resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) 

Data pořízená při jednorázových akcích, zadaných a financovaných MZe ČR 

Data získaná výměnou či jiným způsobem 

 

3.2.1.2.1. Lesní hospodářské plány, Lesní hospodářské osnovy, 

Oblastní plány rozvoje lesů: 

"Poskytování těchto dat je jednoznačně dáno pravidly MZe ČR č.j. 9080/05-16000 ze dne 

15.3.2005. Data se poskytují na základě ţádosti a následné smlouvy, jejichţ vzory jsou k 

dispozici na poţádání na všech pracovištích IDC a na internetových stránkách ÚHÚL. Data 

LHP a LHO mohou být z ÚHÚL poskytnuta aţ na výjimky v Pravidlech pouze se souhlasem 

vlastníka.  

"OPRL jsou zpracovávány na náklady státu, jsou metodickým nástrojem státní lesnické 

politiky a doporučují zásady hospodaření v lesích. Údaje schválených OPRL jsou 

poskytovány ţadatelům rovněţ podle pravidel vydaných MZe ČR." 
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3.2.1.2.2. Data získaná z resortu Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního  

"Do této skupiny patří  rastry map SM5, rastry map bývalého katastru nemovitostí (PK), 

katastru nemovitostí stávajícího (KN), vše přejímané 1x ročně; dále databáze KN a digitální 

katastrální mapy (DKM, KM-D), přejímané 2x ročně." 

"Uţití dat je dáno dohodami mezi ČÚZK a MZe (SM5 jako podklad LHP, LHOa OPRL, 

zbývající data pro výkon státní správy na KrÚ a ORP). Ostatním zájemcům  mohou být tato 

data z IDC ÚHÚL vydána pouze na základě souhlasu ČÚZK." 

 

3.2.1.2.3. Data pořízená při jednorázových akcích, zadaných a 

financovaných MZe ČR 

"K těmto datům patří např. okraje lesa z ortofot, honitby v ČR nebo grafická či numerická 

data z různých analýz v prostředí datového skladu ÚHÚL. " 

"Tato data mohou být zájemcům poskytnuta pouze se souhlasem MZe ČR." 

3.2.1.2.4. Data získaná výměnou či jiným způsobem 

"Tuto kategorii tvoří převáţně různé celorepublikové informační vrstvy získané od organizací 

jiných resortů. Jejich poskytnutí je řešeno individuálně podle práv, která má k těmto datům 

ÚHÚL Brandýs nad Labem." 
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3.2.2. Geoportál  geoportal2.uhul.cz (52) 

3.2.2.1. Oblastní plány rozvoje lesů  

"Oblastní plány rozvoje lesů obsahují souhrnné údaje o stavu lesů, potřebách plnění funkcí 

lesů jako veřejného zájmu a doporučení o způsobech hospodaření v ekosystémovém pojetí. 

Vycházejí z principu trvale udrţitelného obhospodařování lesů. Vytvářejí předpoklady pro 

minimalizaci střetu mezi celospolečenskými zájmy a zájmy jednotlivých vlastníků lesů. " 

"Projekt obsahuje přehledovou mapu lesních oblastí, mapu typologickou, lesních vegetačních 

stupňů, cílového hospodářství, dopravní, dlouhodobých opatření ochrany lesů, územního 

systému ekologické stability, funkčního potenciálu lesů a mapu deklarovaných funkcí lesa."  

Stav k 1.1.2009  

 

Obr č. 3. Základní pohled na Oblastní plány rozvoje lesů 
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3.2.2.1.1. Panel nástrojů 

 

Obr č. 4. Panel nástrojů a tlačítek Oblastní plány rozvoje lesů 

Po kliknutí na tlačítko je vybrán nástroj, který se aktivuje klinutí na určité místo na mapě: 

 Informace o objektech kliknutím do mapy nebo táhnutím obdélníku 

 Zvětšení kliknutím do mapy nebo táhnutím obdélníku. 

 Zmenšení kliknutím do mapy nebo táhnutím obdélníku. 

 Posunutí středu mapy kliknutím do mapy anebo taţením mapy. 

 Měření délky: Zadávejte lomové body čáry kliknutím, dvojitým kliknutím ukončíte. 

Délka se zobrazuje ve stavovém řádku. 

 Měření plochy: Zadávejte lomové body čáry kliknutím myši, dvojitým kliknutím 

ukončíte. Plocha se zobrazuje ve stavovém řádku. 

 Editování vrstev 

 

Aktivace bezprostředně po kliknutí na tlačítko: 

 Zobrazení předchozího výřezu. 

 Otevření okna pro vyhledávání  

 Zrušení výběrů a naposledy vyhledaných objektů. 

 Tisk aktuálního výřezu  

 Zobrazení základního výřezu (celá oblast) 

 Překreslení okna 

 Zobrazení nápovědy. 
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3.2.2.1.2. Panely volby vrstev: 

 

Obr č. 6. Panel volby vrstev pro Oblastní plány rozvoje 

lesů - vpravo 

Obr č. 5. Panel volby vrstev pro Oblastní plány rozvoje 

lesů - vlevo 

 

Seznam moţných mapových vrstev (obr č.5): 

Mapa přehledová: 

Lesní stanoviště 

Mapa typologická: 

Lesní typ 

Hranice lesních typů  

Mapa typologická 

Buldozerová příprava půdy  

Hranice imisní degradace půd  

Sonda lesního typu  

Mapa cílového hospodaření: 

Cílový hospodářský soubor  

Hranice CHS  

Mapa Lesní vegetační stupeň: 

Lesní vegetační stupeň Hranice LVS  

Mapa dopravní: 

Lesní komunikace  

Zemník 

Přistávací plocha pro vrtulníky  

Mapa ochrany: 

Podmáčená lokalita  

Plocha poškozená větrným polomem  

Směr bořivých větrů  

Plocha poškozená sněhem  

Hranice povoleného rozšíření náhradních 

dřevin a modřínu  

Pásmo ohroţení imisemi  

Mapa ÚSES 

Biocentrum (neaktualizováno - stav k 

1.1.2001)  

Biokoridor (neaktualizováno - stav k 

1.1.2001)  
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Mapa funkčního potenciálu: 

Hydrický potenciál  

Půdoochranný potenciál  

Poddolovaná území (Geofond)  

Dobývací prostory (Geofond) 

Chráněná loţisková území (Geofond)  

Sesuvy (Geofond)  

Kritický sklon svahu  

Rekreační potenciál  

Dílčí populace dřevin  

Mapa deklarovaných funkcí: 

Pásmo hygienické ochrany  

Ochranné pásmo léčivých zdrojů (MZd)  

VKP  

Kulturní památka  

Archeologické zóny (NPÚ)  

Genová základna  

Semenný porost  

Lesy příměstské a rekreační  

Myslivecká zařízení  

Lesy lázeňské  

Lesy školní  

Lesy vojenské 

Lesy výzkumné  

Lesy ochranné  

Lesy barierové  

Jiný veřejný zájem  

Evropsky vyznamné lokality (WMS Cenia)  

Ptačí oblasti (WMS Cenia)  

Panonikum (WMS Cenia)  

Velkoplošná chráněná území (WMS 

Cenia)  

Velkoplošná chráněná území - zóny (WMS 

Cenia)  

Přírodní parky (WMS Cenia)  

Maloplošná chráněná území (WMS Cenia)  

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

(WMS Cenia)  

Půdní sondy: 

Půdní veličiny: 

Oxidovatelný uhlík 

Půdní dusík 

pH/KCl 

pH/H2O 

Bazická saturace 

Vápník 

Hořčík 

Draslík 

Fosfor 

Zrnitost 

 

 

3.2.2.1.3. Seznam mapových vrstev (obr č. 6) 

 

Přírodní lesní oblast  

Správní rozdělení  

Mapa ČR (WMS HSRS)  

Výškopis  

Povodí  

Klad SMO   
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3.2.2.1.4. Přehled dostupných rastrů 

 

 

Obr č. 7. Rastry k dispozici pro Oblastní plány rozvoje lesů 

 

Stínovaný reliéf 

SMT 

Ortofoto (1998-2001)  

Ortofoto (2006-2008)  

Obrysová mapa LHP LČR 2008 - moţnost volby barvy rastru 

Rastr SMO 2009 moţnost volby barvy rastru 

Mapy KN (WMS ČÚZK)  

Mapy KN inverzní (WMS ČÚZK)   

Čísla parcel (WMS ČÚZK)  

Čísla budov (WMS ČÚZK)  
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3.2.2.2. Mapy zdravotního stavu lesů ČR z druţicových snímků  (53) 

"Hodnocení zdravotního stavu lesů na základě snímku z druţic Landsat. V datech 

druţicového snímku jsou obsaţeny informace, které umoţňují obecně posuzovat stav 

vegetace. Jejich vyhodnocením lze získat informace o celkovém zdravotním stavu lesu jako 

výsledku současného působení průmyslových exhalací, biotických škůdců, stanovištních 

podmínek a lidské činnosti."  

"Projekt obsahuje následující druhy map:  

A - mapa poškození a mortality lesních porostů  

B - mapa defoliace a mortality jehličnatých porostů  

C - mapa vývoje poškození a mortality jehličnatých porostů  

D - mapa ohroţení jehličnatých porostů  

E - mapa trendu zhoršování zdravotního stavu jehličnatých porostů  

Druţicové snímky pocházejí z let 1984-2008."  

 

Obr č.8 Mapy zdravotního stavu lesů ČR z druţicových snímků 
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3.2.2.2.1. Panely nástrojů 

Panely nástrojů fungují obdobně, jako v případě Oblastních plánů rozvoje lesů viz kapitola  

 

3.2.2.2.2. Panely volby vrstev 

 

Obr č. 9. Panel volby vrstev Map zdravotního stavu lesů ČR z druţicových snímků 

Dostupné mapové vrstvy: 

Správní rozdělení 

Přírodní lesní oblast 

Základní vrstvy ČR 

Výškopis 

Klad SMO 

 

3.2.2.2.3. Výběr druţicových snímků: 

 

Obr č. 10. Výběr druţicových snímků Map zdravotního stavu lesů ČR z druţicových snímků 

K dispozici pět druhů snímků, volba se provádí podle roku případně podle období. Lze 

zobrazit vţdy pouze jeden snímek.  
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 Vybrání poţadovaného snímku podle data nebo období. 

 Předchozí nebo následující snímkovací období v rámci časové řady vybraného druhu 

druţicových snímků. 

 Automatické přeozobrazování vpřed nebo vzad od vybraného snímku do konce 

časové řady vybraného druhu druţicových snímků. Doporučuje se pouštět pouze na 

počítačích s rychlým připojením k internetu. 

 Legenda k vybranému druhu druţicových snímků. 

Informace o vyhodnocování druţicových snímků. 

 

Statistické vyhodnocení poškození. 

 

 

3.2.2.2.4. Dostupné rastry 

 

 

Obr č. 11. Rastry pro Mapy zdravotního stavu lesů ČR z druţicových snímků  

http://geoportal2.uhul.cz/mapserv/landsat/help/help.htm#8


65 

 

Dostupné mapové rastry: 

Ortofoto (1998-2001)  

Ortofoto (2006-2008)  

Obrysová mapa LHP LČR 2008 - moţnost volby barvy rastru 

Rastr SMO 2009 moţnost volby barvy rastru 

Mapy KN (WMS ČÚZK)  

Mapy KN inverzní (WMS ČÚZK)   

Čísla parcel (WMS ČÚZK)  

Čísla budov (WMS ČÚZK)  

3.2.2.3. Honitby ČR  

Přehled platných honiteb pro ČR. Aktualizováno k 31.3.2009  

 

Obr č. 12. Přehled honiteb (2009) 
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3.2.2.3.1. Panel volby vrstev 

 

HONITBY (Státní správa myslivosti) 

Plochy honiteb  

Hranice honiteb  

OCHRANA PŘÍRODY (WMS Cenia) 

Maloplošná chráněná území  

Velkoplošná chráněná území Panonikum  

Ptačí oblasti  

Evropsky vyznamné lokality  

PODKLADOVÉ VRSTVY 

Rastr SMO 2009  

Mapa ČR - HSRS (WMS)  

Správní rozdělení  

Ortofoto (1998-2001)  

Ortofoto (2006-2008)  

Mapy KN (WMS ČÚZK)  

Mapy KN inverzní (WMS ČÚZK) 

Čísla parcel (WMS ČÚZK)  

Čísla budov (WMS ČÚZK) 

  

Obr č. 13. Dostupné mapové 

vrstvy pro Přehled honiteb 
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3.2.3. Cenia.cz 

3.2.3.1. Mapový server (54) 

"Mapový server je samostatnou součástí Portálu veřejné správy, jehoţ zřizovatelem je 

Ministerstvo vnitra České republiky. Provozovatelem serveru je Ministerstvo ţivotního 

prostředí České republiky, provoz samotný zajišťuje CENIA, česká informační agentura 

ţivotního prostředí." 

3.2.3.2. Portál veřejné správy (54) 

"Správcem Portálu veřejné správy je na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy, Ministerstvo vnitra. Jedná se tedy o ověřené a státem garantované 

informace." 

 

Obr č. 14 Portál veřejné správy ČR - Mapové sluţby 
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3.2.3.2.1. Panel nástrojů 

 

Obr. č. 15 Panel nástrojů a tlačítek Portálu veřejné správy ČR - Mapové sluţby 

 Překreslení výřezu při změně výběru úloh př. vrstev 

 Zvětšení výřezu 

 Zmenšení výřezu 

 Chytnutí a posunutí výřezu 

 Zobrazení celé ČR 

 Informace o objektu v mapě 

 Měření vzdáleností  

 Tisk mapy 

 URL link mapového výřezu 

 Přizpůsobit šířce a výšce obrazovky 

 Informace o úřadech 
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3.2.3.2.2. Vyhledávání a vyhledávání úřadu 

 

 

Obr. č. 16 Vyhledávání Portálu veřejné správy ČR - Mapové sluţby 

 

 

Obr. č. 17 Zobrazení příslušného úřadu na Portálu veřejné správy ČR - Mapové sluţby 

 

3.2.3.2.3. Tématické úkoly 

 

Ochrana ţivotního prostředí 

Biosferické rezervace UNESCO, Geoparky UNESCO a Ramsarské mokřady IUCN 

Chráněná území 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

NATURA 2000 

Obce pod 2000 obyvatel nacházející se v územích vyţadujících zvláštní ochranu pro  

potřeby OP ŢP 

Staré ekologické zátěţe 

Zonace NP a CHKO 

Krajinný pokryv 

CORINE 2006 & CORINE 2000 & CORINE 1990 (dále jen CLC 1990-2000) 

Lesní plochy a jejich změny podle CLC 1990-2000 

Plochy luk a pastvin a jejich změny podle CLC 1990-2000 
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Plochy orné půdy a jejich změny podle CLC 1990-2000 

Plochy stálých kultur a jejich změny podle CORINE CLC 1990-2000 

Plochy umělých povrchů a jejich změny podle CORINE CLC 1990-2000 

Různorodé zemědělské plochy a jejich změny podle CLC 1990-2000 

Atmosféra 

Hustota výkonu větru ve 40 m nad povrchem 

Pole průměrné rychlosti větru v 50 a 100 m nad povrchem v oblasti Krušných hor 

Území s dostatečným větrným potenciálem pro výstavbu větrných elektráren 

Průměrná rychlost větru ve 100 m nad povrchem - Ústav fyziky atmosféry AV ČR 

Česká inspekce ţivotního prostředí 

Škody na vodách a pokuty ČIŢP 

Geologie a geomorfologie 

Geologie 

Důlní činnost 

Geologická mapa ČR 

Chráněná loţisková území 

Sesuvy 

Geomorfologie 

Geomorfologické členění ČR 

Botanika 

Fytogeografické členění ČR 

Potenciální přirozená vegetace 

Fragmentace krajiny dopravou 

Polygony UAT 

Polygony UAT 

Hydrologie 

Povodně 2006 

Typologie krajiny 

Typologie české krajiny 
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Pedologie 

Klasifikace půd podle TKSP 

Klasifikace půd podle WRB 

Český statistický úřad 

Obyvatelstvo 

Hustota zalidnění 

Počet obyvatel na 1 byt 

Vybavenost obcí 

Vybavenost budov topením na uhlí v roce 2001 

Vybavenost obcí - kanalizace 

Vybavenost obcí - nemocnice 

Vybavenost obcí - plynofikace 

Vybavenost obcí - veřejné knihovny 

Vybavenost obcí - veřejný vodovod 

Česká pošta 

Adresy poštovních úřadů 

Koupací vody 

Kvalita koupacích vod - sezona 2006 

Kvalita koupacích vod - sezona 2007 

Kvalita koupacích vod - sezona 2008 

Kvalita koupacích vod - sezona 2009 

Doprava 

Celostátní sčítání dopravy 2005 

Podélný sklon komunikací 

Vektorová mapa pozemních komunikací 

Staré mapy 

II. vojenské mapování 

Hlukové mapy 

Strategická hluková mapa Prahy, Brna, Ostravy a letiště Ruzyně 



72 

 

Strategická hluková mapa silnic 

Strategická hluková mapa ţeleznic 

Hřbitovy 

Hřbitovy a pohřebiště 

Válečné hroby 

Vojenské mapy 

Topografické mapy AČR 

Územně správní členění ČR 

Hranice působnosti finančních úřadů 

Hranice působnosti matričních úřadů  

Hranice působnosti stavebních úřadů 

Hranice senátních volebních obvodů 

Hranice územních jednotek 

Integrovaný registr znečišťování 

Provozovny ohlašovatelů do IRZ 

Katastrální mapy 

Katastrální mapa 

Pozemkový katastr 

Ortofotomapy 

Ortofotomapa 2004 - 2008 

 

3.2.3.2.4. Dostupné mapové vrstvy 

 

Hranice územních jednotek 

NUTS III generalizované IV, III, II, I 

kraje (NUTS III) 

ORP generalizované IV, III, II, I 

obce s rozšířenou působností 

POU generalizované III, II, I 

obce s pověřeným obecním úřadem 

obce generalizované II, I 

obce 

městské části 

katastrální území 
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Obce a komunikace 

Krajská města 

Obce s rozšířenou působností 

Obce s pověřeným obecním úřadem 

Dálnice 

Rychlostní komunikace 

Silnice 1. třídy vybrané 

Silnice 1. třídy 

Silnice 2. třídy 

Uliční síť 

Názvy ulic 

Automapy 

automapa ČR 1:500 000 

automapa ČR 1:300 000 

automapa ČR 1:100 000 

Základní mapa 1:50000 

Základní mapa 1:10000 

Ortofotomapa 

Automapy 

automapa CR 1:500 000 

automapa CR 1:300 000 

automapa CR 1:100 000 

Základní mapa 1:50000 

Základní mapa 1:10000 

Ortofotomapa 
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3.2.3.3. cenia 3D (55) 

"3D geoportál se skládá ze samotné 3D scény, ovládacích prvků a přidruţených funkcí. Kaţdá 

vytvořená aplikace můţe mít svůj styl, vzhled a sadu nástrojů." 

"Jedná se otevřený a flexibilní systém, který dává široký prostor na funkčnost aplikace. Celá 

aplikace se v podstatě chová jako soubor internetových stránek." 

"3D scéna obsahuje rastrová data, vektorová data, objekty, popisy, obrázky." 

Rastrová data  

"Ve scéně lze kombinovat více rastrových dat (zobrazovat podklady scény). Jednou moţností 

je vrstvené zobrazení dat, kde se jednotlivé typy dat zobrazují od předem nastavených vrstev 

(např.: satelitní snímky (1px=20m) - topografická mapa - ortofotomapa (1m) - ortofotomapa 

(20cm). Druhou moţností je zobrazování více podkladových map ve scéně formou "on/off" 

podkladu. Obě moţností lze pouţít současně v jedné scéně."  

Vektorová data  

"Ve scéně lze zobrazovat liniová/polygonová vektorová data. Jednotlivé vektorové vrstvy lze 

zobrazovat transparentně (poloprůhledně) a definovat určité vlastnosti." 

Popisy  

"Do scény lze libovolně vkládat texty. Různých barev, fontů a vlastností. Lze umisťovat 

texty, které se vţdy natočí do směru pohledu, texty lze fixovat do předdefinované polohy. 

Texty lze zobrazovat vţdy nebo od přiblíţení se do určité vzdálenosti (přehlednost scény). K 

textům lze připojovat odkazy, nebo přiřazovat různé funkce (definované zákazníkem)." 

Plovoucí popisy  

"Ke kaţdému objektu ve scéně lze připojit plovoucí popisy." 
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Objekty  

"Do scény lze vkládat různé objekty. Těmto objektům je moţné přiřadit i dynamiku. Ke 

kaţdému objektu lze přiřadit další vlastnost - odkaz, výpis atributů, spuštění dané funkce." 

 

Obrázky  

"Lze vkládat různé typy obrázků." 

 

Obr č. 18 Zobrazení Cenia 3D 

 

 

Obr č. 19 Panel nástrojů Cenia 3D 
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3.2.4. Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP)  drusop.nature.cz 

3.2.4.1. Registr objektů ÚSOP 

3.2.4.1.1. Objekty ústředního seznamu: 

Zvláště chráněná území (§14) 

Vyhledávání v kategoriích: 

Národní park 

Chráněná krajinná oblast 

Národní přírodní rezervace 

Národní přírodní památka 

Přírodní rezervace 

Přírodní památka 

Ptačí oblasti (§45e) 

Evropsky významné lokality (§45a) 

Smluvně chráněná území (§39) 

Památné stromy (§46)  

Moţnost vyhledávat podle typu objektu: 

Jednotlivý strom 

Skupina stromů 

Stromořadí 

Souhrnný přehled 
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3.2.4.1.2. Pouţitá tlačítka 

  Tlačítko Podrobné informace  

Slouţí ke zobrazení podrobné informace k příslušné poloţce a informací z dalších agend 

týkající se vybrané poloţky. 

  Tlačítko Výběr  

Slouţí k označení a zrušení označení jednotlivých záznamů v dané tabulce, pro zúţení 

zobrazovaného seznamu a pro zobrazení vybraných poloţek v mapovém projektu.  

 Tlačítko Mapa 

Slouţí k lokalizaci objektu v mapovém projektu. 

 Tlačítko Aktuální datum 

Slouţí k vloţení aktuálního data ve formuláři. 

  Tlačítko Zobrazit dokument  

Dokument chybí. 

 Tlačítko Zobrazit dokument  

Dokument je k připraven k zobrazení. 

  Tlačítko Navazující a předcházející vyhlašovací předpisy 

Dokument je k připraven k zobrazení. 

  Tlačítko Navazující a předcházející vyhlašovací předpisy 

Dokument chybí.  
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  Tlačítko Poslat ţádost o plán péče 

  Tlačítko Zobrazení historických katastrálních území 

Toto katastrální území je platné k datu vyhlášení chráněného objektu. 

 

3.2.4.2. Mapový projekt ÚSOP drusop.nature.cz 

 

Mapové sluţby nalezneme pod odkazem Mapový projekt ÚSOP 

 

 

Obr č. 20 Mapový projekt ÚSOP 
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3.2.4.2.1. Panel nástrojů 

 

Obr č. 21 Panel nástrojů pro mapový projekt ÚSOP 

 Tlačítko Přiblíţit  

 Tlačítko Oddálit  

 Tlačítko Posun výřezu  

 Tlačítko Zpět 

Slouţí k přepnutí na předchozí mapový výřez. 

 Tlačítko Následující výřez 

Slouţí k přepnutí na následující mapový výřez. 

 Tlačítko Výřez na všechna témata  

Slouţí ke zobrazení pohledu na všechna témata. 

 Tlačítko Měřítko 

Zobrazuje aktuální měřítko zobrazení. 

 Tlačítko Měření  

Slouţí k měření vzdáleností a obsahů ploch v mapovém výřezu.  

 Tlačítko Informace  

Slouţí k zobrazení informací ke všem aktivním prvkům.  

 Tlačítko Hotlink  
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Slouţí k propojení do databázové části aplikace.  

 Tlačítko Hotlink - ČÚZK  

Slouţí k zobrazení informací o vybrané parcele ze stránek ČÚZK. 

 Tlačítko Hotlink - REN 

Slouţí k zobrazení informací o vybrané parcele pouze pro uţivatele s právy do registru 

nemovitostí. 

 Tlačítko Hotlink  

Slouţí k zobrazení informací o adrese.    

 Tlačítko Editace  

Slouţí k editaci prostorových dat. 

 Tlačítko Vyhledávání  

Slouţí k otevření samostatného okna s vyhledáváním.  

 Tlačítko Obnovit  

Slouţí k překreslení mapového výřezu. 

 Tlačítko Legenda  

Slouţí k zobrazení pouţitých značek a mapových vrstev.  

 Tlačítko Zrušit výběr  

Slouţí k odznačení vybraných objektů a prvků. 
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 Tlačítko Tisk      

 Tlačítko Přepnout projekt  

Slouţí k výběry jiného mapového projektu.  

 Tlačítko Nápověda 

 

3.2.4.2.2.  Dostupné mapové vrstvy 

ÚSOP 

Evropsky významné lokality 

Ptačí oblasti 

Maloplošná ZCHÚ 

Velkoplošná ZCHÚ 

OPRL 

Stanoviště lesů ochranných 

Lesní oblasti  

Genové základny a semenné porosty 

Zařízení pro chov zvěře 

Lesy výzkumné 

Hranice degradace půd imisemi 

Hranice pásem ohroţených imisemi 

Podmáčené lokality 

Poddolovaná území 

Funkce půdoochranná 

Sváţná území - sesuvy 

Lesní vegetační stupně 

Typologie - obrys 

Typologie 

Les 

Obr č. 22Dostupné mapové 

vrstvy mapového projektu 

ÚSOP  
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ÚSOP 

Chráněná území přírody 

Evropsky významné lokality 

Ptačí oblasti 

Maloplošná ZCHÚ - název, obrys, plocha 

Ochranná pásma ZCHÚ - název, obrys, plocha 

Velkoplošná ZCHÚ - celkový obrys, celková plocha,  

obrys jednot. zón, plochy jednot. zón 

Datový sklad AOPK ČR 

Listoklady 

Státní mapové dílo  

ZM 1:10 000 

SMO 1:5 000 

Katastrální mapy 

Sv. Štěpán - východní sekce 

Gusterberg - západní sekce 

Gusterberg - východní sekce 

Sv. Štěpán - západní sekce 

Síťové mapování 

Polohopis 

Sídla, Popisy sídel 

Silnice 

Vodní plochy a toky 

Výškopis 

Administrativní členění 

Hranice ČR 

Kraje, Obce 

Obce s rozšířenou působností 

Katastrální území 

Působnost středisek AOPK 

Rastrové podklady 

  

Obr č. 23 Dostupné mapové 

vrstvy mapového projektu 

ÚSOP 

 



83 

 

3.2.5. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR mapy.nature.cz 

 

Obr č. 24 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

 

3.2.5.1. Panel nástrojů 

 

Obr č. 25 Panel nástrojů AOPK ČR 

 Tlačítko Překreslit 

 Tlačítko Zvětšení 

 Tlačítko Zmenšení 
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 Tlačítko Posunutí výřezu 

 Tlačítko Zobrazení celé ČR 

 Tlačítko Informace o objektu v mapě 

 Tlačítko Měření vzdálenosti 

 Tlačítko Tisk mapového výřezu 

 Tlačítko pro URL mapového výřezu 

 Tlačítko Přizpůsobení velikosti obrazovky 

 Tlačítko Výpis atributů z tematických vrstev po zadání bodu 

Slouţí k zobrazení Výpisu atributu objektu z tematických vrstev, kde jsou obsaţeny 

informace základní mapa, síťové mapování, Evropsky významná lokalita, Velkoplošné 

ZCHÚ, Maloplošné ZCHÚ, Geopark, atd. 

Viz příloha č. XXX 

 

3.2.5.2. Vyhledávání 

Vyhledávání je dostupné zadáním určitého výrazu lokalita, adresa nebo území do pole pro 

vyhledávání.  

 

Obr. č. 26 Pole pro vyhledávání AOPK ČR 
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3.2.5.3. Tematické úkoly 

Aplikovaná ochrana přírody 

 Biodiverzita 

 Listoklad 

 Mapování biotopů 

 NATURA 2000 

 Ochrana přírody 

 Přírodní poměry 

 Územně analytické podklady 

 

3.2.5.4. Mapové vrstvy 

AOPK ČR - sídla  

Sídla - krajská střediska 

Sídla - správy CHKO 

AOPK ČR - působnost 

Působnost AOPK ČR - Operační program Ţivotní prostředí 

Působnost AOPK ČR - PPK_A 

Působnost AOPK ČR - PPK_B,C 

Datové schránky 

ZM200 

ZM200 

ZM50 

ZM50 

ZM10 

ZM10 

Obr. č. 27 Tematické úkoly 

AOPK ČR 
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4. METODIKA 

 

Pro dosaţení cíle stanovené diplomovou práci je třeba učinit několik kroků: 

1) Prostudovat obecnou problematiku lesů a dřevin, 

2) prostudovat dostupné informační zdroje především na internetu, 

3) seznámit se s dostupnými internetovými databázemi,  

4) orientovat se v ovládání databází, 

5) seznámit se s informacemi, které databáze poskytují,  

6) prostudovat zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 

Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb., 

7) prostudovat vyhlášku Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. o oceňování 

nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb.,   

8) navrhnout ideální postup vyuţití dostupných databází v praxi a to při oceňování  

lesních pozemků, porostů a škod na nich,  

9) ilustrovat tento postup na příkladech. 

 

 Kroky k dosaţení cílů diplomové práce demonstruji na diagramu č. 1. 
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Diagram č. 1 Metodika zpracování diplomové práce  

Prostudování obecné 
problematiky   

forenzní ekotechniky

Prostudování dostupných 
internetových 

informačních zdrojů

Seznámení s dostupnými 
informacemi a ovládáním 

internetových zdrojů

Prostudování potřebných 
zákonů a vyhlášek

Postup využití dostupných 
internetových databází při 

oceňování
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5. VÝSLEDKY 

 

5.1. Vyuţití dostupných internetových databází při oceňování 

lesních pozemků, porostů, škod na nich; a ve znaleckém 

oboru ochrana přírody 

V této kapitole se budu zabývat vyuţitím popsaných internetových databází při oceňování  

lesních pozemků, porostů a škod na nich.  Moţný postup je také znázorněn na diagramu č. 2 

Moţné kroky, kterými postupujeme při tvorbě znaleckého posudku: 

1) Určení znaleckých otázek, nález - popis zkoumaného materiálu, jevů a souhrn 

skutečností, k nimţ znalec přihlíţel 

2) Identifikace - označení pozemku, místa, parcely 

3) Prostorové rozdělení - oddělení, dílec, porost 

4) Posudek - výčet otázek na které je třeba odpovědět, šetření a výsledky 

5) Internetové databáze - vyuţití internetových databází ke zjištění potřebných informací 

pro uplatnění přiráţek a sráţek 

 A) CUZK 

 B) UHUL - LHP, OPRL, Zdravotní stav lesů 

 C) CENIA - cenia geoportál 

 D) drusop 

6) Rekapitulace 

7) Znalecká doloţka - poslední strana znaleckého posudku, obsahuje obor, ve kterém 

znalec můţe vykonávat znalecké posudky, dále obsahuje označení seznamu, ve kterém 

je znalec zapsán a číslo úkonu zápisu do znaleckého deníků (56) 
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 Moţný postup při oceňování : 

 
 

 
 

Diagram č. 2 Moţné kroky při tvorbě znaleckého posudku lesních pozemků, porostů a škod 

na nich 
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5.2. Příklad získání dat a jejich vyuţití v tomto oboru 

 

Následuje uvedení dvou příkladů, které jsou fiktivní a uvedené pro potřeby vyuţití při 

zpracování výsledků v diplomové práci. 

 

Př. 1  

Ocenění smrkového porostu cenou zjištěnou podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. O oceňování 

nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., podle 

stavu ke dni 1.5.2010.  

Tento porost se nachází v Orlických horách.  

Porost se nachází v ochranném pásmu národní přírodní rezervace (ochranné pásmo je 

stanoveno v šířce 50m, celková výměra ochranného pásma je 0,5 ha)  v pásmu ohroţení 

imisemi stupeň poškození III b. 

 

Charakteristika porostu smrku ztepilého 

(Picea abies L.) 

Podle LHP 1997 – 2006 

LHC Lanškroun, Revír Letohrad 

Označení porostní skupiny 341 E 6a (Číslo, dílec, porost, porostní skupina) 

Výměra chráněného území s jeho 

ochranným pásmem v ha 
1, 0 

Výměra ochranného pásma  0,5 

Věk 87 

Hospodářský soubor 446 

Lesní typ 8S9 

Zakmenění 1 

Obmýtí 100 

Bonitní stupeň 7 

Zastoupení dřevin v % SM100 

 

Obr. č. 28 Charakteristika porostu př. č. 1 
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Postupujeme podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. O oceňování nemovitostí, § 35, ve znění vyhlášky 

č. 456_2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb.   

§ 35 Základní cena lesního porostu na lesním pozemku je součtem cen jednotlivých skupin 

dřevin v poměru jejich plošného zastoupení v porostu  

§ 30 Základní cena lesního pozemků se zjistí podle ceny plošně převládajících souborů 

lesních typů v porostní skupině. Tyto ceny jsou uvedeny v příloze č.24 

 

Základní cena lesního porostu: 

Ha = [(Au – c)· fa + c]· Ba 

 

Ha….. základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění,  

Au….. cena mýtní výtěţe skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň, 

(vyhodnocení pomocí přílohy č. 28, př. č. 26) 

c……  náklady na zajištěnou kulturu (vyhodnocení podle přílohy č. 29),  

fa…… věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň, 

(vyhodnocení na základě přílohy č. 30) 

Ba…..  zakmenění ve věku ke dni ocenění.  

 

 

Ha = [(34,34  – 12,46)· 0,841 + 12,46]· 1 = 30,86108 Kč/m
2
 

 

Rozloha 10000 m
2
 → 10000 · 30,86108 = 308 610,80 Kč 

 

 

Základní cena lesního pozemku: 

 

8S = 2,4   →  ZCLP = 2,4 · 10000 = 24 000 Kč 

 

Celková základní cena oceňovaného lesního porostu a lesního pozemku 

 

308 610,80 + 24 000 = 332 610,80 Kč 
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Přiráţky a sráţky 

 

Na základě § 37 provedeme cenové přiráţky a sráţky (pomocí přílohy č. 31 a č. 39). 

 

Na základě stupně poškození III b  v případě imisních lesů, mohu provést sráţku aţ 60 %. 

Protoţe se porost nachází v ochranném pásmu národní přírodní rezervace, mohu provést 

sráţku aţ 20%.  

Zhodnotil jsem skutečnou situaci a určil jsem sráţku na základě ohroţení imisemi stupeň 

poškození III b  40%  a sráţku na základě ochranného pásma národní přírodní rezervace 10%.  

 

Sráţka na základě ohroţení imisemi stupeň poškození III b   40 % 

332 610,80 · 0,4 = 133 044,30 Kč 

 

Sráţka na základě ochranného pásma národní přírodní rezervace 10 % pouze z poloviny 

rozlohy 

166 305,4 · 0,1 = 16 630,50 Kč  

 

Celkové sráţky  

133 044,30  + 16 630,50 = 149 674,80 Kč 

 

 

 

Cena zjištěná po odečtení sráţek  

 

332 610,80 - 149 674,80 = 182 936,00 Kč 
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V portálu Drusop.cz můţeme zjistit informace o kraji, okrese, rozloze a další informace např. 

kdy bylo území zaloţeno. Vyuţitím mapových sluţeb dusop.nature.cz jsme lokalizovali 

danou nemovitost viz Obr. č. 29 

 

Obr. č. 29 Lokalizace lesního porostu v Orlických horách, zobrazení legendy. 

 

 

Rekapitulace  

Úkol znalce bylo zjistit cenu zjištěnou porostu podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. O oceňování 

nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., podle 

stavu ke dni 1.5.2010.  

Cena zjištěná porostu je tvořena cenou lesního porostu a cenou lesního pozemku. 

Byla zjištěna základní cena lesního porostu 308 610,80 Kč a základní cena lesního pozemku 

24 000 Kč. Tyto ceny byly sníţeny na základě ohroţení imisemi stupeň poškození III b o 40% 

a na základě ochranného pásma národní přírodní rezervace 10% (pouze polovina rozlohy). 

Cena zjištěná lesního porostu a lesního pozemku po uplatnění sráţek činí 182 936,00 Kč. 
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Př. 2  

 

Ocenění porostu v přírodní rezervaci Podyjí vyskytující se v první zóně národního parku. 

Ocenění cenou zjištěnou podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. O oceňování nemovitostí, ve znění 

vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., podle stavu ke dni 1.5.2010. 

 

Charakteristika porostu dubu letního (Quercus 

robur L.) a buku lesního (Fagus silvatica L.)  

Podle LHP 1997 – 2006 

LHC Vranov nad Dyjí, Revír Starý 

Označení porostní skupiny 105 C 2a  

Výměra v ha 1 

Věk 116 

Hospodářský soubor 26 

Lesní typ 2B6 

Zakmenění 1  

Obmýtí 140 

Bonitní stupeň 2 

Zastoupení dřevin v % DB40,  BK60 

 

Obr. č. 30 Charakteristika porostu př. č. 2 

 

Základní cena lesního porostu: 

 

Ha BUK = [(95,34 – 23,39)· 0,847 + 23,39]· 1 = 84,33165 Kč/m
2 

celkem 60 % tedy 6000 m
2 

→ cena: 505 989, 90 Kč 

Ha DUB = [(90,51 – 26,76)· 0,803 + 26,76]· 1 = 77,95125 Kč/m
2
 

celkem 40 % tedy 4000 m
2 

→ cena: 311 805 Kč 

 

Celkem základní cena lesního porostu: 

505 989, 90 Kč + 311 805 Kč =  817 794,90 Kč 
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Základní cena lesního pozemku: 

 

2B = 4,05     →  ZCLP = 4,05· 10000 = 40 500 Kč 

 

 

Celková základní cena oceňovaného lesního porostu a lesního pozemku 

 

817 794,90 + 40 500 = 858 294,90 Kč 

 

Sráţky a přiráţky 

Na základě přílohy č. 31 je zde moţná sráţka za porost v 1. zóně národního parku do výše 

40%. Uplatňuji proto plnou částku sráţky ve výši  

858 294,90 · 0,4 = 343 318 Kč 

 

Cena zjištěná po odečtení sráţek  

 

858 294,90 Kč - 343 318 Kč = 514 976,90 Kč 
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V portálu Drusop.cz můţeme zjistit informace o kraji, okrese, rozloze a další informace např. 

kdy bylo území zaloţeno. Vyuţitím mapových sluţeb dusop.nature.cz jsme lokalizovali 

danou nemovitost viz Obr. č. 31 

 

 

Obr. č. 31 Lokalizace lesního porostu v oblasti Podyjí, zobrazení legendy. 

 

Rekapitulace  

Úkol znalce bylo zjistit cenu zjištěnou porostu podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. O oceňování 

nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., podle 

stavu ke dni 1.5.2010.  

Cena zjištěná porostu je tvořena cenou lesního porostu a cenou lesního pozemku. 

Byla zjištěna základní cena lesního porostu 817 794,90 Kč a základní cena lesního pozemku 

40 500 Kč. Tyto ceny byly sníţeny sráţkou z důvodu existence první zóny národního parku. 

Cena zjištěná lesního porostu a lesního pozemku po uplatnění sráţek činí 514 976,90 Kč 
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6. DISKUSE 

 

 

Výhoda pouţití internetových databází spočívá ve schopnosti překrývání jednotlivých 

mapových vrstev přes sebe, čímţ lze dosáhnout poţadovaného ideálního datového výstupu. 

Databáze lze vyuţít na lesní chráněná území, lesy, památné stromy, tyto databáze nenajdou 

takové vyuţití v oceňování okrasných dřevin (vyjma katastru nemovitostí CUZK). 

 

Vyuţití metody kontaktního ohodnocování rostlinstva CFA (56) 

Tato metoda zahrnuje spojení podmínky přítomnosti znalce na místě a poţadavku na 

kontaktní diagnostikování lesního porostu. Pojmem kontaktní rozumíme zaměření se na 

rozpoznání vnitřních pochodů a následně kvalitativních parametrů zkoumaného objektu.  

Pro samotné oceňování znamená, ţe je třeba provádět 

1) Vizuální ohodnocování 

V tomto případě dominuje hodnocení dřeviny zvenčí. Dřevina je například měřena 

výškoměrem a jsou pouţívány další destruktivní nebo nedestruktivní pozorovací metody. 

Nejsou zkoumány fyziologické pochody dřeviny. 

2) Funkční ohodnocování 

Tato oblast je zaměřená na zkoumání a hodnocení dřeviny zevnitř. Je zde např. posuzována 

činnost transpiračního proudu, efektivní tvar stromové koruny, parametry asimilačních 

orgánů, hodnocení kořenového systému, apod. V tomto případě jsou zkoumány fyziologické 

pochody dřeviny. 

Metoda je tvořena zařazováním dřevin do tří podkapitol: 

A: Ţivotní prostředí stromového jedince, případně porostu 

B: Vizuální diagnostika stromů 

C: Funkční diagnostika stromů 
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Moţné výsledky diplomové práce nebo uvedené databázové zdroje lze vyuţít v subsystému 

A: Ţivotní prostředí stromového jedince, případně porostu, kde lze s přehledem vyuţít 

databáze drusop, uhul i cenia pro potřeby ve znaleckých oborech ochrana přírody; ekonomika, 

ceny a odhady – oceňování lesních porostů, pozemků, dřevin a škod na nich; lesní 

hospodářství, dříví, těţby, myslivost. 

Lze předpokládat, ţe podobných databází například ve vlastnictví či správy Ústavu pro 

hospodářskou úpravu lesů, existuje mnohem více. Tyto databáze by mohly být v budoucnu 

přístupny soudním znalcům v uvedených znaleckých oborech. Jejich práce by tak pro ně byla 

mnohem snazší a „k předmětnému objektu“ by znalec mohl získat mnohem víc informací. 
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7. ZÁVĚR 

 

V diplomové práci jsem nastínil problematiku Forenzní ekotechniky: Les a dřeviny a to 

především pro potřeby ve znaleckých oborech ochrana přírody; ekonomika, ceny a odhady – 

oceňování lesních porostů, pozemků, dřevin a škod na nich; lesní hospodářství, dříví, těţby, 

myslivost.  

Zaměřil jsem se na oblast internetových databází, tyto databáze jsem prostudoval, popsal a 

uvedl jaká data jdou z daných databází získat. Zaměřil jsem se na popis, jakým způsobem se v 

daných databázích lze pohybovat a jakým způsobem je ovládat. V závěru diplomové práce 

jsem stanovil doporučené postupy, kterými lze postupovat při oceňování lesních porostů, 

pozemků, dřevin a škod na nich. Vyuţití výstupů z internetových databází jsem popsal na 

dvou příkladech. V prvním příkladu jsem oceňoval smrkový porost o výměře 1ha v Orlických 

horách. Tento porost se nachází v ochranném pásmu národní přírodní rezervace v pásmu 

ohroţení imisemi stupeň poškození III b, na základě čehoţ jsem uplatnil patřičné sráţky. V 

druhém příkladu jsem oceňoval bukovo-dubový porost v přírodní rezervaci Podyjí vyskytující 

se v první zóně národního parku.  

Databáze popsané v diplomové práci a také podobné databáze jsou velmi prospěšné pro 

znalce, především z důvodu významného rozšíření informací k předmětnému objektu. Lze 

předpokládat, ţe obdobných informačních databází existuje mnohem více. Proto jsem toho 

názoru, ţe by tyto databáze mohly být v budoucnu přístupny soudním znalcům ve znaleckých 

oborech.  
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