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Likvidují kolegové ochranáři neúmyslně 
refugium Vašeho oblíbeného předmětu 
zájmu? Přebíráte agendu po kolegovi 
a tiše se divíte, kolik názvů vymyslel pro 
lokalitu a jak pečlivě ukryl dokumen-
taci managementu? Hledíte do monitoru 
častěji než do krajiny? Pokud ano a chcete 
to zkusit jinak, pak Vás zajímá, jak řeší 
integraci nálezových, územně správních 
a managementových dat Správa KRNAP 

a DAPHNE v projektu LIFE CORCON-
TICA.  Evidence pravidelných i speciál-
ních opatření pro více než 500 ha luk 
v průběhu pěti let, si žádá online řešení. 
Databáze nálezů z NDOP, vrstvy mapování 

biotopů a systematického botanického 
inventarizačního průzkumu Správy KR-
NAP na pozadí ortofot jsou děleny dle 
parcel či půdních bloků. Získáme tak 
pracovní plochy, pro které se tvoří mana- 
gementové plány pro prioritní lokality. 
V seznamu objektů ochrany (druhy, bio-
topy a vlastní nálezová data) nastavíme 
priority (EU, ČR, KRNAP i lokální) a podle 
nich stanovíme cíl a vybereme opatření 

z ceníku, který lze doplňovat. Pro defino-
vaný managementový cíl můžeme založit 
monitorovací plochy a sledovat výsledky 
hospodaření v kontextu lokálně defino-
vaných prahových hodnot. Populace se 

zmenšuje? Systém vyzve Vás i kolegy 
k revizi managementového plánu. Popu-
lace je již stabilizovaná? Systém upozorní, 
abyste se zamysleli, kam přesměrovat 
priority financování. Potřebné smlouvy, 
dohody, protokoly a podklady k fakturaci 
generuje systém na základě uživatelských 
šablon. Rozpočet projektů můžeme ses-
tavit a zkontrolovat ve fázi plánování 
i realizace. Systém auditů umožňuje su-
marizovat nálezová, managementová 
i ekonomická data do uživatelských ana-
lýz dle vybraného území. Mapy dodá Arc-
GIS server, data objektově-relační data-
bázový systém PostgreSQL a Vám stačí 
prohlížeč internetových stránek, aplikační 
platforma Silverlight a připojení k inter-
netu. V budoucnu plánujeme napojit další 
mapové podklady, až budou přístupné 
jako serverové služby online, a sníme 
o mobilním řešení s asistencí dronů při 
průzkumu v terénu. 
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