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Poskytování dat a služeb AOPK ČR 



AOPK ČR  |  https://aopkcr.maps.arcgis.com/ 

Veřejné mapové aplikace 
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Story mapy – výlety, zajímavosti 
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AOPK ČR  | http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/ 

Poskytování geodat 
• Poskytování dat AOPK ČR 

(hlavní katalog dat a rozcestník) 
https://data.nature.cz 

• ArcGIS Open Data 
(prohlížení, filtrování i stahování  
ve WGS84) 
http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com 

• AOPK ČR – INSPIRE  
(harmonizovaná data) 
http://gis.nature.cz/inspire 

• AOPK ČR – ÚAP 
(údaje o území) 
https://uap.nature.cz 

 

http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/
https://data.nature.cz/
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AOPK ČR  |  https://data.nature.cz/ 

Poskytování otevřených dat 
Většina dat volně – ke stažení v SHP (CC BY 4.0) v OGC  - WMS, WFS 

Data s řízeným přístupem – registrace, žádost, licenční smlouva  

Specifické způsoby  
poskytování dat 

• vyžadují úpravy dat, 
průvodní dokumenty, 
aktivní oznamování 

https://data.nature.cz/
https://data.nature.cz/


AOPK ČR  | http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/ 

Webové mapové služby 
AGS, WMS, 
WFS, JSON 

Webové mapové služby 

Otevřená data  
Uveďte původ 4.0 

Mezinárodní  
(CC BY 4.0) 

Creative Commons 

http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/


AOPK ČR  | http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com 
 

Webové mapové služby 

• ArcGIS HUB pro sdílení 
opendat 

• Zpřístupňuje data v řadě 
otevřených formátů 

• Poskytováno pod 
otevřenou licencí CC  

• Přes CKAN na MŽP a odtud 
na Národního katalogu 
otevřených dat 

 

http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com/


AOPK ČR  | https://opendata.mzp.cz// 

Harvesting přes CKAN 

http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/
https://opendata.mzp.cz/
http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/
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AOPK ČR |  http://gis.nature.cz/inspire 

Poskytování dat INSPIRE 
     AOPK ČR zajišťuje data pro 4 témata  

•   I.9 Chráněná území – splněny všechny požadavky 

•   III.17 Bioregiony – termín harmonizace do 21. 10. 2020 

•   III.18 Stanoviště a biotopy – termín harmonizace do 21. 10. 2020 

•   III.19 Rozložení druhů – termín harmonizace do 21. 10. 2020 

 

GML, OGC, WMS, 

stahovací služba ATOM + Open Search 

http://gis.nature.cz/inspire


Data dle směrnice INSPIRE 
• metadata dat,  

prohlížecích a  
stahovacích služeb 

• MICKA 

• NGI 

• evropský geoportál 
INSPIRE 

 

http://metadata.nature.cz 

AOPK ČR |  http://gis.nature.cz/inspire 
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Co jsou to Chráněná území / PS dle INSPIRE? 

„Území určená nebo spravovaná v rámci... právních předpisů... pro dosažení konkrétních cílů jejich 
ochrany.“ 

Datové specifikace: atribut Designation Scheme (systémy označování) 

 

                   

•                - „přírodní“       

           chráněná území     

•               - „kulturní“  

              chráněná území 

 

 

Harmonizace  - téma I.9. Chráněná území 

------------------ 

AOPK ČR |  http://gis.nature.cz/inspire 

http://gis.nature.cz/inspire


• automatizované poskytování dat orgánům veřejné 
 správy (Kú, ORP, Úú, MO ČR)  
• trvalá dostupnost aktuálních poskytovaných dat 

 
Aplikace umožňuje: 

• stahovat data  
• ověřovat aktuálnost dříve poskytnutých dat  - III. oddílu pasportu 
• pravidelná notifikaci o změnách, ke kterým došlo za uplynulé období v datech v 

jejich správním území 
• vazba na metainformační katalog AOPK ČR 

Údaje o území pro účely ÚAP 

AOPK ČR | https://uap.nature.cz 
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AOPK ČR | https://uap.nature.cz 

Údaje o území pro účely ÚAP 

https://uap.nature.cz/


AOPK ČR  https://uap.nature.cz 

Účelové územní prvky 

Ve fázi jednání a testování ! 

Jako ÚÚP by v RÚIAN měly být vedeny všechny objekty ÚSOP: 
• zvláště chráněná území včetně zonace a OP 
• evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
• památné stromy včetně OP 
• smluvně chráněná území a smluvně chráněné památné stromy 
Editorem by měla být AOPK ČR – nahrazení ohlašovací povinnosti OOP 
Hlavní cíl:  
zajištění správnosti údajů o typu a způsobu ochrany nemovitosti v katastru 
(v současnosti chybně u více než třetiny zasažených parcel) 

ISÚI 

RÚIAN 

ISKN 



AOPK ČR  https://uap.nature.cz 

Účelové územní prvky 

V platnosti po novelizaci zák. č. 114/1992 Sb. 
• definování konkrétních ÚÚP a jejich obsahu, stanovení editora 

• stanovení lhůt pro provedení revize dat a technické přípravy  

• odhad schválení novely ZOPK v horizontu 2 let 

• následně nutná též úprava průvodní vyhl. č. 45/2018 Sb. pro stanovení podrobnějších 
pravidel procesu 
• předávání nejdříve v den účinnosti příslušného předpisu 
• zodpovídá editor, ČÚZK pouze přebírá; bez nutnosti dodání ZPMZ   
• reklamace přebírá editor, ale předává je k nápravě OOP 

• a úprava katastrální vyhlášky – seznamu typů a způsobů ochrany 

ISÚI 

RÚIAN 

ISKN 



AOPK ČR  |  ipar.nature.cz 

Identifikace parcel v ZCHÚ 
 

• Automatizované vyhodnocení překryvu 
vyhledané parcely v (RÚIAN) 
 

• Oproti prostorovému vymezení zvláště 
chráněných území ČR (ÚSOP AOPK ČR) 
 

• Výstupem je digitálně podepsaný 
dokument ve formátu PDF s 
vyhodnocením překryvu 
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X 

http://ipar.nature.cz/
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AOPK ČR  |  http://webgis.nature.cz/DefaultPage/Rest.aspx 

Otevřená REST API 

http://webgis.nature.cz/DefaultPage/Rest.aspx


AOPK ČR  |  http://mokrady.ochranaprirody.cz/, http://vodnitoky.ochranaprirody.cz/  

http://mokrady.ochranaprirody.cz/
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DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST AOPK ČR  |  jan.zarybnicky@nature.cz 



DRÚSOP – příklady 

AOPK ČR  | https://drusop.nature.cz 

Kladrubské Polabí 

Terčino údolí 
LVA 

Babiččino údolí 

https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/chrob_find/index.php?CIS=&NAZEV=&h_organ_oochp=&KRAJ=&OKRES=&ORP_ICOB=&OBEC=&KU=Kladruby+nad+Labem&__=+Vyhledat+&frame=1&EDIT_ID=
https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/chrob_find/index.php?CIS=&NAZEV=&h_organ_oochp=&KRAJ=&OKRES=&ORP_ICOB=&OBEC=&KU=Kladruby+nad+Labem&__=+Vyhledat+&frame=1&EDIT_ID=
https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/chrob_find/index.php?CIS=&NAZEV=&h_organ_oochp=&KRAJ=&OKRES=&ORP_ICOB=&OBEC=&KU=Kladruby+nad+Labem&__=+Vyhledat+&frame=1&EDIT_ID=
https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/chrob_find/index.php?CIS=&NAZEV=&h_organ_oochp=&KRAJ=&OKRES=&ORP_ICOB=&OBEC=&KU=%C3%9Adol%C3%AD+u+Nov%C3%BDch+Hrad%C5%AF&__=+Vyhledat+&frame=1&EDIT_ID=
https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/chrob_find/index.php?CIS=&NAZEV=&h_organ_oochp=&KRAJ=&OKRES=&ORP_ICOB=&OBEC=&KU=Lednice&__=+Vyhledat+&frame=1&EDIT_ID=
https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/chrob_find/index.php?CIS=&NAZEV=&h_organ_oochp=&KRAJ=&OKRES=&ORP_ICOB=&OBEC=&KU=Ratibo%C5%99ice+u+%C4%8Cesk%C3%A9+Skalice&__=+Vyhledat+&frame=1&EDIT_ID=


AOPK ČR  | http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/ 

„přírodní“ chráněná území 
Co mezi ne patří? 
Dle atributu designation 

 

národní kategorie ochrany splňující definici PS  



AOPK ČR  | http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/ 

Protected Sites 

ISOP 2  |  29.7.2020 

Rozšíření číselníků pro lepší využitelnost harmonizovaných dat 

INSPIRE Protected Sites Simple           Rozšíření číselníků AOPK ČR 

http://gis.nature.cz/arcgis/rest/services/
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