
Á ÝPAMÁTKOVÝ KATALOG
z pohledu dodavatele

Novinky od posledního setkáníNovinky od posledního setkání. 

Další rozvoj, co se připravuje.

Příspěvek na výjezdní setkání editorů PaGIS správců MIS a příznivců IISPP
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PAMÁTKOVÝ KATALOG

Obsah příspěvkuObsah příspěvku

• Co je nového od posledního setkání v Kuksu

Ú č é PK• Úpravy současné verze PK

• Verze 1.6

• Plán verze 1.6  

RNDr. Jarmila Podolníková, jpodolnikova@musoft.cz

Ing. Jiří Sýkora, jsykora@musoft.cz
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PAMÁTKOVÝ KATALOG

Co je nového od posledního setkání v KuksuCo je nového od posledního setkání v Kuksu

• 3 verze systému (1.5.1, 1.5.2 a 1.5.3)
• dohodnuté změny (INSPIRE) plus Mantis

Ú• každá verze byla nejdřív instalována na testovacím PK a po odzkoušení NPÚ
převedena do produkčního prostředí

• současná verze produkčního i testovacího prostředí je 1.5.3
• v každé z verzí byly malé úpravy grafického rozhraní (nové atributy, úpravy y y p y g ( y, p y

titulků, pořadí sloupců, řazení apod.)

• vývojové prostředí MUSOFT pracuje s verzí 1.6.1
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PAMÁTKOVÝ KATALOG

Verze 1.5.1 - 2. 5. 2017 – od Kuksu byly provedeny změny

PRVEKPRVEK
• schvalování návrhu změn - úprava schvalovaní většího počtu dokumentů MIS (docházelo k 

chybám při schvalování)
• ztotožňování prvků - odstranění kontroly horizontálních práv při změnách prvků, které se 

neúčastnily ztotožňování, ale jejich nadřízení ano

KONTEXTOVÝ DOKUMENT
• oprava aktualizací údajů z Tritia

PROSTOROVÁ IDENTIFIKACE
• úprava synchronizace s GIS v PK (parcel)
• oprava předávání informací o propojení prvku s právním stavem do PaGISoprava předávání informací o propojení prvku s právním stavem do PaGIS
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PAMÁTKOVÝ KATALOG

Verze 1.5.2 - 1. 12. 2017 (INSPIRE)

PRVEKPRVEK
• úprava WS
• úprava tisků s obrázky
• úprava ztotožnění prvků v souvislosti se změnou dokumentů MIS 

Á ÍPRÁVNÍ STAV
• zneplatnění právních stavů 
• nové a upravené tisky
• nová a upravené WS
• změny v propojení prvků a právních stavů• změny v propojení prvků a právních stavů

PRÁVNÍ AKT
• úprava pro dokumenty MIS 

KONTEXTOVÝ DOKUMENT
• změna modelu dokumentu MIS (více autorů originálu)
• úprava při odstranění vazby dokumentu na prvek ze strany MIS

É ÚDATOVÉ ÚPRAVY
• aktualizace atributu Platný územní rozsah v propojení právního stavu a právního aktu
• hromadné vytvoření právních aktů z rejstříku státních seznamů
• aktualizace dokumentů MIS
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PAMÁTKOVÝ KATALOG

Verze 1.5.3 - 2. 2. 2018

PRVEKPRVEK
• drobné úpravy formuláře (titulky, tooltipy), nové filtry
• ztotožnění záznamů – urychlení procesu
• úprava WS

PRÁVNÍ STAV
• přidělení rejstříkového čísla pro NZ
• nové tisky

KONTEXTOVÝ DOKUMENT
• úprava načítání PDF dokumentů z MIS, možnost zobrazení v PK

PROSTOROVÁ IDENTIFIKACE
• odkazy do GIS

DATOVÉ ÚPRAVY
• aktualizace dokumentů MIS
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PAMÁTKOVÝ KATALOG

Verze 1.6

1 6 1 SLOUČENÍ STAVU A FÁZE OCHRANY• 1.6.1 SLOUČENÍ   STAVU   A   FÁZE   OCHRANY
Faze_ochrany.xlsx

• 1 6 2 PLOŠNÁ OCHRANA PRVKU1.6.2 PLOŠNÁ   OCHRANA   PRVKU
Ad2_Nacitani_prvku_zGIS.xlsx

• 1.6.3 ZMĚNY   V   SOUPISU   A   VE   FULLTEXTU

• 1.6.4 ZNEPLATNĚNÍ   ZÁZNAMŮ   PRVKŮ,   PERMANENTNÍ   LINKY, 
VEŘEJNÝ PK
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PAMÁTKOVÝ KATALOG

Verze 1.6.1 – test PK – 15. 9. 2018

PRVEKPRVEK

• nová pole, přepočtená z právního stavu (formuláře), nové filtry
• autorizace popisu prvku
• dokumenty MIS
• default nastavení výběru na Vše
• ztotožnění záznamů
• horizontální oprávnění dle role
• návrh ochrany (nový proces návrhů plus hodnocení, nový slovník)
• WS• WS

Ad2_Nacitani_prvku_zGIS.xlsx
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PAMÁTKOVÝ KATALOG

Verze 1.6.1 - Soupis
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PAMÁTKOVÝ KATALOG

Verze 1.6.1 – test PK – 15. 9. 2018

PRÁVNÍ STAV

• zrušení pole, nová pole (formuláře)
• fáze ochrany u právního stavu prvku 
• více OP/NZ k jednomu záznamu
• upřesnění typu ochrany pro NKP
• nové funkce pro nastavení rozsahu ochrany parcel a dat ochrany u souvisejících prvků
• odkaz na polygon GIS přes AktStav_ID
• zneplatnění záznamu• zneplatnění záznamu
• návrh změn
• horizontální oprávnění dle role a fáze
• WS
• úprava tiskůúprava tisků

6. 9. 2018 Horšovský Týn 10



PAMÁTKOVÝ KATALOG

Verze 1.6.1 – Seznam právních stavů
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PAMÁTKOVÝ KATALOG

Verze 1.6.1 – test PK – 15. 9. 2018

PRÁVNÍ AKTPRÁVNÍ AKT
• formuláře
• WS 

REJSTŘÍK
• nová záložka Prvky, plus odkaz na Prvek

UDÁLOST
• změna tlačítka Prvek na Prvky, možnost přechodu na Soupis pro vyfiltrované události (max. pro 

10 000 událostí)10 000 událostí)

PROSTOROVÁ IDENTIFIKACE
• načtení parcel právního stavu dle polygonu identifikovaného AktStav_ID

DATOVÉ ÚPRAVY
• odstranění propojení právních stavů a prvků plošné ochrany
• nastavení atributu Zapsáno pro právní stav
• nastavení fáze ochrany pro právní stav, právní stav prvku, historii právního stavu, právní akt 

právního stavu
• aktualizace upřesnění typu ochrany pro právní stav typu NKP
• přidání ochranných pásem a aktualizace DatumOchranyOd a DatumOchranyDo
• přidání autorizací odborného popisu dle dodaného .csv

poskytnutí csv (prstav id fazeochrany id) systémům které využívaly stav či fázi ochrany
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PAMÁTKOVÝ KATALOG

Verze 1.6.2 – test PK – 31. 10. 2018

PLOŠNÁ OCHRANA PRVKUPLOŠNÁ OCHRANA PRVKU

• zpracování nové služby GIS
• nová pole Soupisu vypočtená z WS

Ad2_Nacitani_prvku_zGIS.xlsx
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PAMÁTKOVÝ KATALOG

Verze 1.6.3 – test PK – 30. 11. 2018

ZMĚNY V SOUPISU A VE FULLTEXTU

• změny v evidenci událostí
• fulltext – změna v indexaci výrazů atributů právního stavu
• hledání fulltextem pouze ve zveřejněných atributech
• změny v části LITERATURA a PRAMENY – generování citace
• změny v agendě Monitoring památkového fondu
• rozšíření evidence autorizace odborné části záznamu 
• změny ve veřejném PK 1 část (přípravné práce)• změny ve veřejném PK – 1. část (přípravné práce)
• změna struktury webového portálu
• změny GUI konkrétních webových stránek
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PAMÁTKOVÝ KATALOG

Verze 1.6.4 – test PK – 31. 12. 2018

ZNEPLATNĚNÍ   ZÁZNAMŮ   PRVKŮ,   PERMANENTNÍ   LINKY, VEŘEJNÝ PK

• zneplatnění záznamu prvku a právního stavu, trvalé URL linky  
• změny ve veřejném PK

• hledání fulltextem pouze ve zveřejněných atributech
• promítnutí úprav v interní části památkového katalogu
• zachování funkce statické URL adresy na zneplatněný nebo ztotožněný prvek a právní 

stav
• filtrování přírůstků a úbytků ochrany• filtrování přírůstků a úbytků ochrany
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PAMÁTKOVÝ KATALOG

Děkujeme za pozornost
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