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OSNOVA PREZENTACE 

• Geoportál – co se událo za rok? 
 

• Geoportál – rozvoj, kam dál? 
 

• Diskuze 
 
 
 
 



GEOPORTÁL PAMÁTKOVÉ PÉČE 

• Rozcestník: mapové aplikace, mapové služby, datové sady, výdej dat 
• Napojení na SSO – přihlášení doménovým účtem 

 
 
 



GEOPORTÁL PAMÁTKOVÉ PÉČE 

• Filtrace obsahu na základě přihlášeného uživatele 
• Veřejný x neveřejný obsah 
Mapové aplikace 
• Technologie Esri: Web AppBuilder for ArcGIS + vlastní widgety 
• Podpora ve všech typech prohlížečů (IE 9+, Chrome, FireFox, Opera) 
 

 
 
 
 
 



PŘENOSY PK <-> PaGIS 

• Synchronizace dat v GIS z PK – prvky každých 10 min, právní stavy 
každou 1 hod 

• Katalog -> PaGIS; atributy právního stavu a prvku a jejich 
vzájemné vazby a vazby prostorových identifikátorů a prvků, které 
určují prostorovou identifikaci v Katalogu 

• P: pokud se v Katalogu přepojí prostorová vazba prvku z definičního 
na přírůstkový bod, tak v mapě přibude značka prvku u definičního 
bodu, ale neodpojí se značka u přírůstkového bodu; 

• P: nezobrazují se správně vícenásobné vazby prvku a právního stavu 
(to je prvek je KP a doplňuje se mu v Katalogu vazba na NKP). 

• PaGIS -> Katalog – informace ze Spatial joinů 
• Vazby prostorových identifikátorů se statistickými obvody RSO, 

polygony SAS, parcelami RUIAN, polygony právních stavů a 
parcelami RUIAN 
 

 
 



GEOPORTÁL – CO SE SLÍBILO MINULE? 

• Vyskakovací okna 
 

• Indikace přihlášeného uživatele 
 

• Info o objektu + Vyhledávání 
 

• Georeporty 
 

 

 

 
 

 



IDENTIFIKACE PŘIHLÁŠENÉHO UŽIVATELE 



VYSKAKOVACÍ OKNA (MAPTIPY) 

• Ovládání maptipů vytaženo do samostatného panelu 
• Maptipy aktivní přes všechny vrstvy (nebo ty uživatelem vybrané) 

 



GEOPORTÁL – DALŠÍ NOVINKY DO DNEŠNÍHO DNE 

• Aktualizace metadatového portálu na aktuální verzi 
 

• Nová katalogová služba (CSW) na harvestování dat na národní 
Geoportál (INSPIRE) 
 

• Nový spatial join – vazba mezi hist. osady díly vůči polygonům 
právních stavů 
 

• Oprava chování při přechodu na Geoportál pomocí odkazu na objekt 
(z MISu nebo z Katalogu) docházelo občas k nekorektnímu chování 
zoomu. 

 



GEOPORTÁL – DALŠÍ NOVINKY DO DNEŠNÍHO DNE 

• Aktualizace metadatového portálu na aktuální verzi 
 

• Nová katalogová služba (CSW) na harvestování dat na národní 
Geoportál (INSPIRE) 
 

• Nový spatial join – vazba mezi hist. osady díly vůči polygonům 
právních stavů 
 

• Oprava chování při přechodu na Geoportál pomocí odkazu na objekt 
(z MISu nebo z Katalogu) docházelo občas k nekorektnímu chování 
zoomu. 

 



GEOPORTÁL – DALŠÍ NOVINKY DO DNEŠNÍHO DNE 

• Úprava editačního nástroje 
• Nyní v aplikaci Věcná revize / editace rozsahů ochrany 
• Návrh změn 
• Zaznamenání data poslední změny a editora 
• Filtrování a práva dle uživatelských a oblastních práv  

 



GEOPORTÁL – DALŠÍ NOVINKY DO DNEŠNÍHO DNE 

• Úprava editačního nástroje – nyní v aplikaci Věcná revize / editace 
rozsahů ochrany 
• Návrh změn 
• Zaznamenání  

 



GEOPORTÁL – DALŠÍ NOVINKY DO DNEŠNÍHO DNE 

• Nové geolokátory – mimo RÚIAN 
• Lokality CZ_RETRO 
• Definiční body 
• Přírůstkové body 
• Právní stavy 

 

 
 
 



GEOPORTÁL – DALŠÍ NOVINKY DO DNEŠNÍHO DNE 

• Úprava nástroje RÚIAN: 
 

 
 
 



GEOPORTÁL – DALŠÍ NOVINKY DO DNEŠNÍHO DNE 

• Změna na straně ČUZK: 
 

 
 
 



GEOPORTÁL – BĚŽNÝ PROVOZ 

• Úprava některých WS 
• Oprava databáze RÚIAN 
• Oprava některých spatial joinů 

 

 
 
 



CO BY MĚLO BÝT 

• Publikace harmonizovaných dat s INSPIRE 
 

• Nové webová služba pro předávání informace o poloze DB, PB a 
historických osad dílů vůči polygonům právních stavů pro 
připravovanou úpravu Katalogu 
 

• Georeporty 
 

• Použití časové osy v aplikacích 
 

 
 
 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
 
E-mail: podporaNPU@vars.cz 
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