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DesignationType 

designationScheme [číselník] (schéma z něhož pochází kód označení – 

číselník) 

Designation [číselník] (aktuální označení CHÚ – číselník) 

percentageUnderDesignation [%] (procento území spadající pod 

označení; používá se jen pro IUCN; pokud hodnota není dostupná, předpokládá se 
100 %) 

DesignationConstraint (území musí mít označení z příslušného schématu, kód 

musí odpovídat schématu) 

ProtectedSite  Atribut  (Typ) (definice) 

Geometry [GM_Object] (hranice chráněného území CHÚ) 1 

inspireId [Identifier] (externí identifikátor) 1 

legalFoundationDate [DateTime] (datum vyhlášení statutární ochrany CHÚ) 

legalFoundationDocument [CI_Citation] (URL s odkazem na dokumen o 

vyhlášení) 1 

siteDesignation [DesignationType] (označení (typ) CHÚ) 1 až x krát 

siteName [GeographicalName] (název CHÚ) 0-x krát 

siteProtectionClassification [číselník] (klasifikace podle účelu ochrany – 

číselník) 1 až x krát 

ProtectionClassificationvalue 

natureConservation (zachování biologické 
rozmanitosti) 

archeological (zachování archeologického dědictví) 

cultural (zachování kulturního dědictví) 

ecological (udržení ekologické stability) 

landscape (zachování charakteristických znaků 
krajiny) 

environment (udržení environmentální stability) 

geological (zachování geologického dědictví) 

Atributy objektu typu Protected Site 

DesignationSchemeValue 

natura2000 

emeraldNetwork 

ramsar 

UNESCOWorldHeritage 

IUCN  

UNESCOManAndBiosphereProgra
mme 

nationalMonumentRecord 

NationalMonumentRecordDesignationValue 

agricultureAndSubsistence (stodola, silo, …) 

civil (hasičská stanice, mincovna…) 

commemorative (památník bitvy…) 

commercial (banka, hotel…) 

communications (filmové studio, komunikační 
věž…) 

defence (pevnost, tvrz…) 

domestic (pekárna, vinný sklep…) 

education (škola, galerie…) 

gardensParksAndUrbanSpaces (fontána, 
pergola…) 

healthAndWelfare (lázně, hospic…) 

industrial (důlní věž, komín…) 

maritime (námořní škola, vrak…) 

monument (nespecifikovaná) 

recreation (cirkus, kino…) 

religiousRitualAndFunerary (hřbitov, kříž…) 

settlement (jeskyně, oppidum…) 

transport (most, maják…) 

waterSupplyAndDrainage (čistička, vodojem…) 

UNESCOWorldHeritage 
DesignationValue 

natural 

cultural 

mixed 

objekt reálného světa 

povinný atribut objektu 

zrušitelný atribut objektu (voidable) 

číselník 

hodnota číselníku (v úvahu připadající) 

datový typ 

povinný atribut datového typu 

zrušitelný atribut datového typu (voidable) 

omezení 

Legenda 

X* 

X* 

číselník 
rozšiřitelný 
nicméně 

Designation act-> jeho existence určuje příslušnost do PS 



vzájemná komunikace subsystémů via SOAP 
webové služby 
 
WS detail prvku 
WS právní stav 
WS právní akt 
 
nutné kroky: 
vygenerovat právní akty pro památky, v prvé fázi KP 
nemovité "zapsané" 
vygenerovat vazby právních stavů a právních aktů 
pro "zapsané" KP nemovité 
nastavit Platný územní rozsah=ano pro KP nemovité 
"prohlášené" 
výhledově: 
vytvořit propojení dokumentů MIS (kopií právních 
aktů "prohlášení") na právní akty 
(zápisy do rejstříku, odkaz na stránku) 

provedené úpravy na straně Památkového katalogu 
 



důsledky implementace pro IISPP 

Název atributu Datový typ Popis 

pravniAktPravnihoStavuId long 
ID záznamu propojení právního stavu a 
právního aktu 

pravniStavId long Id právního stavu 

zmenaUzemnihoRozsahu Boolean příznak změny územního rozsahu PS pro GIS 

stavOchranyKod String kód stavu ochrany 

stavOchranyNazev String název stavu ochrany 

Nutné úpravy webových služeb PK, konkrétně PkPravniAkt 

Podstatná vazba mezi právním aktem a právním stavem 

List<PravniStav> (seznam právních stavů k právnímu aktu) 

Mocnost akt - > dokument MIS  1:1 
Aktuální vazba geo-prvků na PK via PrStav_id M:1 
Pro návrhy se vazba realizuje přes PrStav_id_ N 
Tj aktuálně vazba přes Stav 
 
 
Nově Prstav_id s uzavřeným životním cyklem 
Existující propojení polygonu ochrany s aktem (určujícím 
rozsah) 
Bude se tedy zapisovat u polygonu právního stavu 
identifikátor vazby  mezi stavem a aktem 
Mocnost mezi aktem<->*stavem =  M:N 

Název atributu 

Datový typ nebo další 
seznam Popis 

akteriPamatkoveO
chrany 

List<AkterPamatkove
Ochrany> 

Seznam aktérů památkové 
ochrany 

cislo String Číslo prohlášení 
datum Date Datum prohlášení 
datumDo Date Datum do prohlášení 
datumNabytiPravn
iMoci 

Date Datum nabytí právní moci 

datumProhlaseni Date Datum prohlášení 
kontextoveDokum
enty 

List<KontextovyDoku
ment> 

Seznam kontextových 
dokumentů 

nazev String Název prohlášení 
pravniAktId Long Id prohlášení 
pravniStavy List<PravniStav> Seznam právních stavů  

rok String rok 

typOchranyId Long ID typu ochrany 

typOchranyKod String Kod typu ochrany 

typOchranyNazev String Nazev typu ochrany 

urlInt String 
URL link na kartu prohlášení pro 
zobrazení v aplikaci PK 

Právní akt rozšířen: 



Důsledky implementace do IISPP 

Služba PkPravniStav 
Základní údaje ke právnímu stavu 

Název atributu 

Datový typ nebo další 
seznam Popis 

prStavId long id právního stavu 

datumStavuOchrany XMLGregorianCalendar datum stavu ochrany 

hlavniPrvek String 

číslo a název hlavního prvku, který je 
chráněn tímto právním stavem („více 
prvků…“ v případě, že neexistuje jeden 
hlavní prvek a právní stav chrání více prvků) 

hlavniPrvekId long 
id hlavního prvku právního stavu, pokud 
není tak 0 

kontextovyDokument List<KontextovyDokument> 
seznam kontextových dokumentů právního 
stavu 

nazev String název právního stavu 

xxProhlaseni String 
prohlášení (právní akty) k právnímu 
stavu   (oddělené středníkem)  

prvek List<Prvek> 
seznam prvků chráněných tímto právním 
stavem 

rejstrikoveCisloUSKP String rejstříkové číslo ÚSKP 

stavOchranyKod String kód stavu ochrany 

stavOchranyNazev String název stavu ochrany 

typOchranyKod String kód typu ochrany 

typOchranyNazev String název typu ochrany 

upresneniTypuOchrany String upřesnění typu ochrany 

urlExt String 
URL link na kartu právního stavu pro 
zobrazení v externí (veřejné) aplikaci PK 

urlInt String 
URL link na kartu právního stavu pro 
zobrazení v interní aplikaci PK 

vazbaNaISAD List<VazbaNaISAD> 
seznam vazeb právního stavu na záznamy 
systému ISAD – konkrétně na SAS 

souvisejiciPSId long Id souvisejícího právního stavu 

verejny boolean 

vyjadřuje, jestli právní stav s nastaveným 
stavem ochrany má být zveřejňován či 
nikoliv 

priznakMovitost boolean vyjadřuje, zda je prvek movitost 

chraneno boolean vyjadřuje, zda je právní stav chráněn 

zmenaOchrany string Změna ochrany 

fazeOchranyId Long ID fáze ochrany 

fazeOchranyKod int Kod fáze ochrany 

fazeOchranyNazev string Název fáze ochrany 

priznakPlatny string 
platnost právního stavu: P=platný, O=omyl, 
N=náhrada 

nahrada_prStavId long 
ID platného právního stavu, který nahrazuje 
neplatný právní stav 

pravniAkt List<PravniAkt> seznam právních aktů k právnímu stavu  

rejstrik List<Rejstrik> 
seznam údajů z Rejstříku státních 
seznamů  k právnímu stavu 

metadata List<Metadatum> doplňující atributy 

Název atributu 

Datový typ nebo 
další seznam Popis 

datumOchrany
Od 

XMLGregorianCal
endar 

datum začátku ochrany 
tímto  právním stavem 

datumOchrany
Do 

XMLGregorianCal
endar 

datum konce ochrany 
tímto právním stavem 

chraneno boolean 

vyjadřuje, zda je prvek 
tímto právním stavem 
chráněn 

PravniStavPrvku 

Název atributu Datový typ Popis 

pravniAktPravniho
StavuId Long 

ID záznamu propojení 
právního stavu a právního 
aktu 

pravniAktId Long Id právního aktu 

zmenaUzemnihoR
ozsahu Boolean 

příznak změny 
územního  rozsahu PS pro 
GIS 

stavOchranyKod String kód stavu ochrany 

stavOchranyNazev String název stavu ochrany 

PravniAkt (seznam právních aktů k právnímu stavu 



Databázový view pro výsledný seznam prvků, BEZ geometrie 
• Základní rozřazení podle typů ochrany (SD, national monument record) 
• Rozřazení dle  druhu ochrany (cultural, settlement, monument) 
 
Výsledný produkt  je složen z kompoment: 
• Údaj o právním stavu v IISPP/památkovém katalogu 
• Údaj o právním aktu zakládajícím právní stav 
• Údaj o kontextovém dokumentu právního aktu (v MetaInformačním Systému) 
• Geometrie polygonů právních stavů z PaGIS 
 
 
 
 

zdroje dat 



Postup výroby harmonizovaných dat 
 
• Polygony právního stavu jsou sloučeny do multipolygonů 
• Je k nim připojen výsledek view 
• Exportovány do GML (po krajích, tj. výsledkem je 14 souborů) 
• GML upraveny pomocí aplikace tak, aby splňovaly standardy INSPIRE 
• Publikace do ATOM služby 
• ověření služby validačním nástrojem 
 
 
Nově: 
 na doméně 
https://inspire.npu.cz/ 
 
semi-automatické  generování z polygonů rozsahů Ochr_PrstavP 
 

 

ATOM 

https://inspire.npu.cz/
https://inspire.npu.cz/


přes katalogovou službu 
propagován na národní 
geoportál, z něj pak dále na 
portál INSPIRE  

metadatový záznam ATOM služby 



Metadata INSPIRE 

setkání editorů PaGis 8.3.2018 



Úpravy a rozšíření geoportálu 

setkání editorů PaGis 8.3.2018 

Výdej dat: 
• Propagace portálu jako aktuální informace o evidenci 
• Výdej dat včetně příslušných CC licencí na osobní účty 
Obecná propagace portálu i interně! 
 
Rozšíření 2018 
 
• Věda a výzkum 
úpravy atributů PK a jednotná služba pro PaGis 
• korekce statistických obvodů 
• ÚAP  

• změny dle vyhlášky https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-13  
• příprava na výdej nepovinných jevů 
 

Úpravy CZ_RETRO 
• nové prvky, úprava vizualizace, rozšířená dokumentace 
• oddělení aktualizací geometrie a atributů 



ArcGis Desktop a PRO 

setkání editorů PaGis 8.3.2018 

Verze 
• Desktop aktuálně 10.6 
• Pro 2.1 
Instalátory na úložišti Herring 
 
Zavádíme sdílenou „knihovničku 
PaGIS“ 
• Školící materiály různé 

provenience 
 

https://pagis.npu.cz/file/ 

https://pagis.npu.cz/file/


infrastruktura a zdroje PaGIS 

setkání editorů PaGis 8.3.2018 

• domény .npu.cz 
od 11/2017 nové certifikáty 
• od 1/2018 v polohopisech DATA 200, 
služba změn DBP 
• od 2/2018 na úložišti Herring migrace apliace 
Office -> Drive 
• rozšířen počet mapových aplikací na test portále 

 



ArcGis Online 

setkání editorů PaGis 8.3.2018 

• editoři mají mít účty! Nutné k licencování PROa 
• Systém kreditů, 1 kr = 3 Kč, kteréžto spotřebovávají nejen služby ale i uložení dat 
• Nutná kvotace (výškopisy, polohopisy ale i vektory v DB) 
• Pozor zejména u ukládání dat VaV 


