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Kde to najdete



 � AOPK ‖  ředitel Odboru informačního systému ochrany přírody (Mgr. Jan Zárybnický) - alespoň 
částečná náhrada v příspěvku Ze setkání s AOPK blogu Pro(Pa)GIS

 � ČÚZK ‖ oddělení správy RÚIAN (Mgr. Bc. Dana Pohanková) - data RÚIAN, která použivá NPÚ 
a stav zavádění ÚÚP do RÚIAN

 � ZÚ ‖ vedoucí názvoslovná komise ČÚZK (Irena Švehlová p.fil.) - Historická jména (poster v Kro-
měříži, vyšlo jako elektronická publikace) Aplikace je stále dostupná na https://ags.cuzk.cz/histo-
names/; nově https://ags.cuzk.cz/  a  https://ags.cuzk.cz/archiv/   

 � ZÚ ‖ ředitel Odboru kartografie a polygrafie (Ing. Přemysl Jindrák) - prezentace chystaných změn 
v SMD středního měřítka z produkce Zeměměřického úřadu - starší prezentace na pagis.npu.cz 
ve složce /PaGis/Prezentace/2018-2019_SMD-ZMT5
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Co mělo zaznít a (zatím) nezaznělo v Pardubicích



Šimon Eismann

Co bylo, je a možná bude v PaGisu
nového v roce pandemie



data pro ÚAP

směrnice XXVIII / 2019 o poskytování prostorových dat 
ÚSKP a SAS

• komplexní podchycení work‐flow výdeje dat

• administrativa v ESS

• doplněná tabulka termínů ÚAP
• o dvojici listů roku 2021

• o sloupec evidence „pozdních zápisů“ + list dotčených ORP

• ? (ne)schvalování  území k výdeji
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pracovní prostředí, licence

ArcGis Desktop 10.8.1
„ArcGIS 10.8. 1 is the current release of ArcMap and will continue to be supported 
until March 01, 2026, as established in the ArcGIS Desktop Product Life Cycle. We 
do not have plans to release an ArcMap 10.9 with the ArcGIS releases in 2021“

licence je nutno při jakékoli manipulaci s PC ODREGISTROVAT

max počet deregistrací/registrací je 5x za rok!

registrační formulář již nemusí obsahovat pro jeden klíč (ESU …) identické údaje, 
ale měl by obsahovat jméno uživatele a v komentáři i identifikaci stroje

ArcGis PRO

aktuálně 2.7, instalátor ve složce SW NAS Herring, čeština 
obsažena, možnost přepnout do angličtiny, licence závislá na autentizaci na…

ARCGis online
prosím udržujte pořádek! 

obsah konzumuje kredity

nový editor mapových aplikací
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nový metadatový server

V souvislosti s novou verzí tzv. národního metadatového profilu
technologická nutnost

bilinguální metadata pro INSPIRE

evoluce v požadavcích na formu metadat pro Evropskou komisi

požadavky na tzv. evaluaci, tj. roční hodnocení plnění usnesení (reporting)

Katalog prostorových metadat Micka

přelom roku ‐migrace dat z předešlého systému

ladění integrace do geoportálu, odkazy ve widgetech mapových aplikací

krom vlastního rozhraní doplněny křížové odkazy v sekci mapových služeb a datových sad

podrobně viz  Nový člen našeho PaGisového teamu
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upgrade centrálních technologií PaGis

ArcGis Server Enterprise, Portal for ArcGis

stávající 10.3.1 (2015) provozní  resp. 10.6.1 testovací instance

ohled na vývoj systému jako takového, bezpečnostní vývoj (TLS), prostředí pro implementaci 
mapových aplikací (geportál, WebApp Builder), požadované nové funkce  a widgety

nový systém publikace mapových služeb ArcGisem PRO

upgrade operačních systémů (Win 2019) a centrální geodatabáze (MS SQL 2019)

předpokládaný rozsah duben‐květen
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inovace datových tříd pro publikaci & výdej

zjednodušení výdejové struktury
sjednocená (pseudo, dynamická) třída definičních a (transformovaných) přírůstkových bodů

budoucí požadavek publikace pro Účelové územní prvky
včetně vazeb a atributů z Katalogu (AktStav_id, obdoba dat výdejního modulu)

část prvků třídy OchrPrstav_p, tj. platná vymezení právních stavů

 převod na linie a body
 převod (merge) na multipart features v případech nespojitých vymezení
 tj. výsledné tři sady s identickým počtem prvků
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      ,CASE
         WHEN KATALOG.dbo.PiPrvku.uzemniRozsah = 'objekt lokalizovaný' AND 
KATALOG.dbo.PiPrvku.neprimaLokalizace = 0 AND KATALOG.dbo.pravniStav.typOchranyKod = 
'KP' THEN 'KP_LOK' 
         WHEN KATALOG.dbo.PiPrvku.uzemniRozsah = 'bez lokalizace' AND 
KATALOG.dbo.PiPrvku.neprimaLokalizace = 0 AND KATALOG.dbo.pravniStav.typOchranyKod = 
'KP' THEN 'KP_NEPLOK' 
         ELSE 'něco jiného' 
      END as typ

v tuto chvíli ve formě databázových pohledů a kompozitních tříd, po upgradu přepokládáme 
publikaci MS a FS + položkami katalogu výdejního modulu



administrativní členění státu

zákon 51/2020 Sb. + návazné vyhlášky
platnost k prvnímu lednu 2021

detailně pojednáno v článku na blogu

nejen obsahové, ale i strukturní změny v RÚIANu

za základní jednotky územně správního členění státu jsou

nyní považovány kraje a obvody ORP, zatímco okresy se staly

odvozenou jednotkou a kraje z roku 1960 byly zrušeny.

Změny znamenaly změny ve službách obsahujících data RÚIAN – možné pády projektů .mxd.

Sčítací obvody byly manuálně upraveny, následně byly regenerovány vazby DB a PB, nicméně plný soulad čeká na 
vyřešení celkových aktualizací v IISPP.

11. setkání editorů PaGis ‐ 18.3.2021



aktualizace dat RÚIAN

zjištěny disproporce mezi databází ČÚZK a naší synchronizovanou kopií
případ parcely Místek – podělení v květnu 2018

vznik chyb, výpadků synchronizace v minulosti (2015‐18)

systém změnových souborů  viz vdp.cuzk.cz

denní změny v řádu tisíců položek

aktualizace podzimu 2020 věc nevyřešila, protože chyby jsou historické a změnové soubory nedostupné

proto bude nutné vytvořit DB kompletně znovu a implantovat ji do IISPP
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aktualizace dat RSO a CZ_RETRO

nutné systémové vyřešení aktualizací v IISPP
oddělení datace aktualizací atributů a aktualizací geometrie 

již zavedeno u některých tříd prvků vstupujících do prostorových vazeb
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 � Návrhy chráněných území a OP 
a změn jejich rozsahu 
Revize věcné a odborné 
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Třetí úroveň 
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 � PÚ Památkově chráněná území – 
pokračování úkolu ‖ Součinnost při 
přípravě vyhlášení památkově chráněných 
území zpracování podkladů pro prohlášení 
památkových území a návazně zpracování 
map prohlášených památkových území).

13. ročník úkolu

 � Věcné revize
 � Odborné revize
 � Návrhy

 � Jednání s MK ČR 2020/06 - viz zápis
 � Kompetence v rámci NPÚ

 � MK připraví novelizovaný metodický pokyn

 � Sdílení dat prostřednictvím MIS 

 � Sdílení a předávání dat prostřednictvím pagis.npu.cz

 � Textový popis hranice až pro návrh OOP

 � Mapová přiloha jako součást OOP / Atlas v podrobnosti 
KM poprvé u brněnských zón

 � Postup pro určení hranice památkově chráněného území

Na úložišti pagis.npu.cz (https://pagis.npu.cz/sheet/) vytvořena 
složka CHRUZEM pro sdílení dat profilového úkolu mezi garanty 
úkolu, oddělením ENP a MK ČR. Do složky byla uložena kromě dat 
úkolu 2020 i data předchozích PÚ a HÚ od r. 2009 a odborných re-
vizí chráněných území z let 2000-2004.
Celkový přehled viz 
https://pagis.npu.cz/sheet/oo/r/560898005427862265

Ve spolupráci s Ing. Exnarovou, vedoucí oddělení regenerace kul-
turních památek a památkově chráněných území MK ČR, odd. GIS 
GnŘ naskenovalo mapové přílohy, uložené na odboru památkové 
péče MK ČR. Dokumenty byly uloženy ve formátu TIFF a ve zmen-
šeném formátu PDF do sdílené složky týmu Chruzem/MK_mapy_
sken na úložišti pagis.npu.cz, kde jsou dostupné po přihlášení 
všem registrovaným uživatelům. Nasledné  vložení do MIS, kde 
doplňují mapy z archivů GnŘ a  ÚOP NPÚ.

První úroveň 

Druhá úroveň 

Třetí úroveň 

 

První úroveň 

Druhý úroveň 

Třetí úroveň 

Mgr. Cydlina Radbuzová l 12. ledna 2017 Tento text se dá editovat jako zápatí. Dle verze programu najdete tuto funkci na kartě Vložení, část Text. ing. arch. Zuzana Syrová: Návrhy chráněných území a OP a změn jejich rozsahu ¦ Setkání editorů PaGIS  18. 3. 2021 

První úroveň 

Druhá úroveň 

Třetí úroveň 

 

První úroveň 

Druhý úroveň 

Třetí úroveň 

Mgr. Cydlina Radbuzová l 12. ledna 2017 Tento text se dá editovat jako zápatí. Dle verze programu najdete tuto funkci na kartě Vložení, část Text. 

Památkově chráněná území 



Záznam z jednání zástupců MK a NPÚ dne 9. 6. 2020
Přítomni:
MK:    Ing. Michaela Exnarová, Ing. arch. Monika Jurčíková, JUDr. et Mgr. M. Tupý

NPÚ:    Ing. Martin Čerňanský, Ph.D., Ing. K. Hendrychová, Ing. arch. Alena Krusová, CSc., 

Ing. arch. Iveta Merunková, PhD., Ing. Svatava Podrazilová, Ing. arch. Zuzana Syrová
1. Kompetence v rámci NPÚ

Byly dohodnuty následující postupy:
Pokud MK obdrží žádost o prohlášení nového chráněného území nebo 
revizi/přeprohlášení stávajícího chráněného území a bude žádat NPÚ o zpracování 
odborného názoru, budou žádosti o přípravu odborného názoru NPÚ zasílány pod 
označením PÚ č. 10/2020 (další roky může být jiné značení) na NPÚ generální 
ředitelství, adresně budou směřovány za 1. na odbor péče o památkový fond a za 2. 
na oddělení GIS. Veškerá komunikace, v rámci plnění PÚ č. 10 mezi MK a NPÚ, 
bude probíhat přes generální ředitelství.
MK odd. regenerace kulturních památek a památkově chráněných území zasílá 
žádosti o zpracování mapových příloh a textový popis vedení hranice pro návrh 
opatření obecné povahy (OOP) i vlastní OPP oddělení GIS GnŘ. 
MK v co nejkratším termínu připraví novelizovaný (nový) metodický pokyn pro NPÚ 
ve věci přípravy podkladů NPÚ, v rámci řešení úkolů „Součinnost při přípravě 
vyhlášení památkově chráněných území (zpracování podkladů pro prohlášení 
památkových území a návazně zpracování map prohlášených památkových 
území)“, pro zpracování návrhů Opatření obecné povahy (OOP).

Do doby nového metodického pokynu MK pro zpracování návrhů OOP je NPÚ 
doporučeno se řídit aktuálně zpracovaným OOP Kačerov.
(Opatření obecné povahy č. 1/2016 o prohlášení památkové zóny – Kačerov , obec 
Zdobnice. viz
https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1392431
oprava viz https://iispp.npu.cz/mis/documentDetail.htm?id=1392434.
Opravné rozhodnutí viz též https://www.mkcr.cz/opravne-rozhodnuti-opatreni-obecne-
povahy-c-1-2016-o-prohlaseni-pamatkove-zony-kacerov-obec-zdobnice-1643.html) 

Pokud MK odd. regenerace kulturních památek a památkově chráněných území 
obdrží žádost podle § 142 (řízení o určení právního vztahu) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, či jiný dotaz na hranici památkově chráněného území, nejprve 
požádá NPÚ odd. evidence nemovitých památek generálního ředitelství o podklady 
a informaci k vedení hranice v ÚSKP.
MK odd. regenerace kulturních památek a památkově chráněných území zasílá 
odd. evidence nemovitých památek generálního ředitelství také všechny nové 
právní akty (OOP) s vyznačením nabytí právní moci.

1. Informace k profilovému úkol č. 10/2020: „Památkově chráněná území – 
pokračování úkolu. Součinnost při přípravě vyhlášení a revizi památkově 
chráněných území“ – garanti za NPÚ: Krusová, Merunková, Čerňanský/Syrová. 

Profilový úkol, jehož cílem je součinnost při přípravě vyhlášení památkově chráněných 
území (zpracování podkladů pro prohlášení památkových území a návazně zpracování map 
prohlášených památkových území) je zpracován od r. 2009 (letos již 12. rokem). Na půdě NPÚ 
řešení garantují zástupci oddělení specialistů odboru péče o památkový fond (metodické 
vedení a koordinace zpracování odborné části) a oddělení GIS odboru informatiky (metodické 
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vedení a koordinace zpracování dat a jejich publikování v rámci IISPP). Vlastní zpracování 
pak ve velké míře spočívá na pracovnících příslušných ÚOP. 
Kromě vlastní odborné revize (vyhodnocení řešeného území) je v případě návrhů změn 
rozsahu stávajících chráněných území vždy provedena, resp. aktualizována, i věcná revize 
vedení hranice / plošného rozsahu stávajícího chráněného území, jejímž cílem je podchytit a 
napravit věcné nedostatky v právních aktech, jimiž bylo území původně prohlášeno. V rámci 
úkolu jsou pro řešená území standardně zpracovávány elaboráty vycházející z průzkumu 
území zahrnující textovou část, fotodokumentaci a mapové přílohy. V novelizovaném (novém) 
metodickém pokynu (viz bod 1 c), bude žádoucí zohlednit i zkušenosti z minulých ročníků 
úkolu: 
- sdílet výstupy úkolu a předávat je prostřednictvím tzv. Metainformačního systému IISPP 
(https://iispp.npu.cz/mis), v němž jsou již uloženy dokumenty z předchozích ročníků úkolu.
- vypustit (s ohledem na náročnost zpracování a změny, k nimž do doby vlastního řízení o 
vydání OOP může dojít v KN) textový popis vedení hranice z textové části v rámci plnění úkolu 
odevzdávaného elaborátu. 
Závěr: v rámci odevzdání plnění úkolu NPÚ nejprve zašle pouze mapové přílohy 
(zahrnující věcnou revizi rozsahu ochrany stávajících chráněných území, navrhovaný rozsah 
ochrany a vyhodnocení řešeného území), konkrétní parcelní vymezení (textová část popisu 
hranice a zákres hranice v měřítku polohopisného podkladu map KN) předá operativně spolu 
s aktualizovanými mapami až jako podklady pro vedení řízení o vydání OOP. Operativní 
předávání aktualizovaných map bude zajištěno pomocí standardního sdíleného úložiště GIS 
dat NPÚ.

 
1. Postup pro určení hranice památkově chráněného území

 
Pro určení hranice/plochy chráněného území je závazný právní akt, kterým bylo 
chráněné území prohlášeno a publikováno. 

(pozn. V rámci současného vyhlašování opatřením obecné povahy, je již mapa součástí 
právního aktu, kterým je chráněné území prohlášeno.)

Pokud mapa nebyla součástí právního aktu dle bodu a), mapa není závazným 
právním podkladem a pro určení hranice vedené v ÚSKP je textové vymezení 
prioritní. Mapa v tomto případě může sloužit jako podpůrný dokument pro určení 
hranice/plochy v případě nejasného, nepřesného vymezení či zjevné nesprávnosti 
(administrativní chyby) v publikovaném právním aktu. 
V případě právních aktů prohlášení, ve kterých není hranice vymezena popisem, 
ale je v nich uveden odkaz na mapovou přílohu vymezující rozsah památkově 
chráněného území, je důležité v případě existence více variant mapových příloh 
zjistit tu, která byla rozeslána a uložena na uvedených místech. Nápomocny 
mohou být i další dokumenty, které se k procesu prohlašování vztahovaly. 
Není možné akceptovat do mapy následně přidaná území, která jsou sice hodna 
ochrany, ale v textu jasně uvedená nejsou, nebo naopak území odebrat, protože 
nemají hodnoty a v prohlášení zmíněná jsou.
Pro určení rozsahu ochrany je rozhodující stav polohopisu KN v době prohlášení 
chráněného území. Případné následné změny v KN nemají na rozsah ochrany 
vliv.

 
Pozn. 1 Pro určení map, které byli mapovými přílohami jednotlivých právních aktů, jsou 
také důležité údaje na mapě uvedené, zda je mapa korektně datována, signována a opatřena 
razítkem. Pro jednotlivé starší právní akty lze vytipovat typické znaky mapové přílohy (přehled 
a vzorové příklady mapových příloh jednotlivých starších právních aktů připraví ing. arch. 
Syrová). 
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 � nová sdílená složka týmu Chruzem na pagis.npu.cz:

 � Mk_mapy_sken

 � NKP_maps

 � OOP_maps

 � OR_2000-2004

 � PU_2009-_documents

 � Tabulka OR 2000-2020

 � Priority
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CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ a OP
tvorba návrhu rozsahu

Podrazilová, GnŘ
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součinnost při přípravě vyhlášení ChrUzem
ukázky návrhů OOP
manuál pro editora PZ
opravy rozsahu PZ/PR
nešvary nových OP
přemístění tabulky CHRUZEM

ZOOM 18.3.2021



návrh rozsahu
ÚOP

ZOOM 18.3.2021

konzultace 
rozsahu

ÚOP x GnŘ
tisk návrhových 
map a elaborátů
GnŘ pro MKČR

konzultace 
rozsahu

MKČR x GnŘ 
MKČR x ÚOP

tisk map OOP
GnŘ 

řešitel / garant ÚOP 
editor GIS

A. Krusová
I. Merunková
M. Čerňanký

součinnost při přípravě vyhlášení ChrUzem
specialisté na 
urbanismus a 
LA
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KPZ Kladská

MK zmenšilo 
rozsah podle 
hranice k.ú.

det. 1

det. 2

„vyhlazený“ rozsah
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KPZn Žatecká chmelařská krajina

MK zmenšilo 
rozsah o cestu

det. 1

vhodnější „kolmé 
překročení“ parcel

det. 1 det. 1

det. 3

det. 2
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MPZn Brno

„vyhlazení„ 
rozsahu-

vhodnější „přetnutí“ 
křižovatky na cíp 
parcely

det. 1

det. 2



navržené území má být jasně čitelné v terénu
je dobré do rozsahu zahrnout hraniční komunikace
je dobré vedení po hranici parcel, ale ne za každou 
cenu
překračování parcel má být jednoznačné - z rohu na 
roh, popř. z rohu kolmo
výsledkem je pěkný rozsah
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manuál pro editora PZ
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opravy rozsahu PZ/PR

jakákoliv oprava rozsahu PR/PZ musí mít své 
opodstatnění - změna polohopisu není důvodem ke 
změně rozsahu
jakákoliv změna rozsahu musí býti odsouhlasena EDIS
věcná revize pouze opravené části
spolu s rozsahem PR/PZ se mění i jejich OP
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OP MPZ Žatec

OP nedoléhá na MPZ

Městský úřad Žatec, 2015
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OP NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem

OP nedoléhá na NKP

Městský úřad Přelouč, 2020
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migrace tabulky do Drive
složka týmu / ProPaGIS / _SdileneDokumenty

https://pagis.npu.cz/sheet/oo/r/609052781990427066
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 � Prostorová identifikace v IISPP  
několik poznámek



První úroveň 

Druhá úroveň 

Třetí úroveň 

 

První úroveň 

Druhý úroveň 

Třetí úroveň 

Mgr. Cydlina Radbuzová l 12. ledna 2017 Tento text se dá editovat jako zápatí. Dle verze programu najdete tuto funkci na kartě Vložení, část Text. ing. arch. Zuzana Syrová: PI v IISPP ¦ Setkání editorů PaGIS  18. 3. 2021 

První úroveň 

Druhá úroveň 

Třetí úroveň 

 

První úroveň 

Druhý úroveň 

Třetí úroveň 

Mgr. Cydlina Radbuzová l 12. ledna 2017 Tento text se dá editovat jako zápatí. Dle verze programu najdete tuto funkci na kartě Vložení, část Text. 

 � Dodržovat pravidla ‖ Vždy s mapou (mapovou aplikací) ‖ Nevytvářet duplicitní PB

Kromě defi ničních / přírůstkových bodů objektů existují také DB / PB čás�  objektu
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 � Přírůstkové body

Název vyplňovaný u PB = popiska 
(není totožný s názvy právního stavu či prvku v Katalogu; nepatří do něj číslo domovní)
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Ing. arch. Zuzana Syrová

 � Digitalizace KP  
Bodová identifikace 
Rozsah ochrany
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 � HÚ Digitalizace nemovitých kulturních 
památek – vymezení prostorového rozsahu 
KP a bodové identifikace jejich částí - 
pokračování

11. ročník úkolu

 � Bodová identifikace prostřednictvím Památko-
vého katalogu

 � Polygonová vymezení rozsahu

* K. Hendrychová
* S. Podrazilová

 � Tzv. pozdní zápisy
 � Opravy bodové identifikace Prostřednictvím Pa-

mátkového katalogu

 � Opravy plošných rozsahů ochrany

U většiny pozdně prohlášených KP nebude editač-
ní zásah do prostorových dat nutný. I u plošných 

rozsahů budou změny provedeny na straně práv-
ních stavů v Katalogu. Postup bude de facto ana-
logický s tím, co děje při zrušení prohlášení.
V případě KP, u nichž ochrana zcela zaniká, se ne-
bude měnit vazba na právní akt ani platný územní 
rozsah. Jako nezbytná podmínka pro změnu vizu-
alizace v aplikacích Geoportálu a vydávaných da-
tech se pouze změní fáze ochrany  + atribut chrá-
něno z „ano“ na „ne“.
Editační zásah / oprava / bude nutný pouze v pří-
padě KP, u nichž se mění rozsah (tj. pouze část KP 
byla zapsána pozdě). Pro tyto KP budou muset 
editoři PaGIS na ÚOP znovu zpracovat a standard-
ním způsobem odevzdat revize rozsahu po parce-
lách. Odevzdávaná data by přitom již měla mít vy-
plněn nový AkStav_id.
U znovuprohlášených KP bude přirozeně rovněž 
vytvořit a standardně předat nový polygon.

V postupu vypořádání pozdních zápisů bude nut-
no zohlednit výdej / objednávky dat pro ÚAP.

První úroveň 

Druhá úroveň 

Třetí úroveň 

 

První úroveň 

Druhý úroveň 

Třetí úroveň 

Mgr. Cydlina Radbuzová l 12. ledna 2017 Tento text se dá editovat jako zápatí. Dle verze programu najdete tuto funkci na kartě Vložení, část Text. ing. arch. Zuzana Syrová: Digitalizace KP ¦ Setkání editorů PaGIS  18. 3. 2021 

První úroveň 

Druhá úroveň 

Třetí úroveň 

 

První úroveň 

Druhý úroveň 

Třetí úroveň 

Mgr. Cydlina Radbuzová l 12. ledna 2017 Tento text se dá editovat jako zápatí. Dle verze programu najdete tuto funkci na kartě Vložení, část Text. 

Digitalizace KP 



Zpracování KP po parcelách

Podrazilová, GnŘ
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zpracovávání KP 
pracoviště kontrola GnŘ

A Praha Podrazilová

B Brno Skalová

C Budejovice Podrazilová
E Pardubice Podrazilová

H Josefov Ambrožová

J Telc Podrazilová

K Loket Podrazilová

L Liberec Skalová
M Olomouc Podrazilová

P Plzen Skalová

S StCechy Ambrožová

T Ostrava Skalová

U Usti Podrazilová

Z Kromeriz Ambrožová

Jelena Ambrožová - 724 663 813

Svatava Podrazilová - 724 663 632

Veronika Skalová - 602 371 677

skalova.veronika@npu.cz

mailto:skalova.veronika@npu.cz
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odevzdané revize KP

pracoviště odevzdáno začleněno 
opravy/zrušáky

počet 
KP 2021

A Praha 2116 2106 2123

B Brno 3462 2989 4202

C Budejovice 5372 5795 5434

E Pardubice 1841 1741 2112

H Josefov 2981 2732 3056

J Telc 2275 2344 2991

K Loket 1058 599 1430

L Liberec 2206 2076 2257

M Olomouc 2194 1361 2225

P Plzen 2918 2856 3249

S StCechy 4309 1476 4373

T Ostrava 1492 972 2095

U Usti 3423 2264 3533

Z Kromeriz 1213 1175 1394

počet KP = 40 474počet KP = 40 474
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odevzdané revize KP

pracoviště odevzdáno zbývá 
odevzdat

A Praha 2116 7

B Brno 3462 740

C Budejovice 5372 62

E Pardubice 1841 271

H Josefov 2981 75

J Telc 2275 716

K Loket 1058 372

L Liberec 2206 51

M Olomouc 2194 31

P Plzen 2918 331

S StCechy 4309 64

T Ostrava 1492 603

U Usti 3423 110

Z Kromeriz 1213 181
počet KP = 40 474



Kristina Hendrychová 

Nemovité památky 
- vady prostorové identifikace v 
památkového katalogu  
 
 
 
 



Nastavení sloupců v Soupisu 

k výchozímu nastavení sloupců přidat sloupce:  

- územní příslušnost 

- příznak stavu PI 

- územní rozsah 

- movitost (pro omezení přístupu) („ne“ - přidat v případě filtrace 
bez movitostí, které jsou součástí nemovitosti a tudíž jsou 
evidovány jako KP NEM) 

A dále vybrat záznamy: vše 
 

 

Setkání editorů PaGIS 18. 3.2 021 



Konkrétní filtrace pro aktuálně chráněné KP 
 

Setkání editorů PaGIS 18. 3.2 021 

a) Záznamy bez vyplněné prostorové identifikace v celkovém 
přehledu: Územní příslušnost: vybrat dle ÚOP, O (chráněno 
aktuálně): ano, Typ ochrany akt.: *kp*, Upřesnění typu 
ochrany vše: *nem*, Kraj: null 

- počet vyhledaných záznamů k 17. 3. 2021 celkem: 300 (M-pro 
omezení přístupu: ne), 6842 (M - pro omezení přístupu: ano) 

b) Záznamy s vadami v prostorové identifikaci: Územní 
příslušnost: vybrat dle ÚOP, O (chráněno aktuálně): ano, Typ 
ochrany akt.: *kp*, Upřesnění typu ochrany vše: *nem*, 
příznak stavu: nok|na (NA-není vyplněna PI, NOK-PI není 
vyplněna správně) 

- počet vyhledaných záznamů k 17. 3. 2021 celkem: 96(M-pro 
omezení přístupu: ne), 4430 (M - pro omezení přístupu: ano) 
 



Konkrétní filtrace pro aktuálně chráněné KP 
 

Setkání editorů PaGIS 18. 3.2 021 

c) Záznamy s objekty nelokalizovatelnými: Územní příslušnost: 
vybrat dle ÚOP, O (chráněno aktuálně): ano, Typ ochrany akt.: 
*kp*, Upřesnění typu ochrany vše: *nem*, územní rozsah: 
objekt nelokalizovatelný 

- počet vyhledaných záznamů k 17. 3. 2021 celkem: 408 (M-pro 
omezení přístupu: ne), 6636(M - pro omezení přístupu: ano) 

 

 



Konkrétní filtrace pro již nechráněné KP 
 

Setkání editorů PaGIS 18. 3.2 021 

a) Záznamy bez vyplněné prostorové identifikace v celkovém 
přehledu : Územní příslušnost: vybrat dle ÚOP, O (chráněno 
aktuálně): ne, Typ ochr. vše: *kp*, Upřesnění typu ochrany 
vše: *nem*, Kraj: null, následně seřadit dle sloupce „Rejstř. č. 
ÚSKP vše“ sestupně, aby vyplněná pole byla na začátku. 

b) Záznamy s vadami v prostorové identifikaci: Územní 
příslušnost: vybrat dle ÚOP, O (chráněno aktuálně): ne, Typ 
ochr. vše: *kp*, Upřesnění typu ochrany vše: *nem*, příznak 
stavu: nok|na (NA-není vyplněna PI, NOK-PI není vyplněna 
správně), následně seřadit dle sloupce „Rejstř. č. ÚSKP vše“ 
sestupně, aby vyplněná pole byla na začátku. 

 



Konkrétní filtrace pro již nechráněné KP 
 

Setkání editorů PaGIS 18. 3.2 021 

c) Záznamy s objekty nelokalizovatelnými: Územní příslušnost: 
vybrat dle ÚOP, O (chráněno aktuálně): ne, Typ ochr. vše: 
*kp*, Upřesnění typu ochrany vše: *nem*, územní rozsah: 
objekt nelokalizovatelný, následně seřadit dle sloupce „Rejstř. 
č. ÚSKP vše“ sestupně, aby vyplněná pole byla na začátku. 

 

 



Zpráva k vypořádání/stavu čištění 
 

Setkání editorů PaGIS 18. 3.2 021 

Zprávu k vypořádání či stavu čištění zaslat do 1. 6. 2021 na: 

- syrova.zuzana@npu.cz 

- hendrychova.kristina@npu.cz 

vypořádání „M-movitost pro omezení přístup“ navíc ještě na: 
hajek.josef@npu.cz a dedek.karel@npu.cz 
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Ministerstvo kultury
Odbor památkové péče
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.
Maltézské náměstí 471/1
118 01 Praha 1

Váš dopis čj. / ze dne: MK 13182/2021 OPP/23.2.2021
Naše čj.: NPU-310/15075/2021
Vyřizuje: Hendrychová
Spisový znak: 810.1

Praha 24. 2. 2021

Problematika „pozdě zapsaných“ kulturních památek 

Na základě Vašich žádostí pod čj. MK 75606/2020 OPP ze dne 7. 12. 2020, MK 77701/2020 OPP ze 
dne 14. 12. 2020 a další navazující mailové a telefonické komunikace jsme Vám doposud k Vaší 
kontrole, validaci a stanovení dalšího postupu zaslali soupisy „pozdě zapsaných“ památek pro kraj 
Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Vysočinu, Olomoucký, Zlínský.

Dnes 23. 2. 2022 jsme od Vás obdrželi dopis pod čj. MK 13182/2021 ze dne 19.2.2021, ve kterém 
nás žádáte o neprodlené učinění kroků vedoucích k odstranění pozdě zapsaných kulturních 
památek z Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, které byly identifikovány 
v přílohách, které jsme Vám pod čj. 310/96556/2020 dne 29. 1. 2021, 4. 2. 2021 a 8. 2. 2021 zaslali.

S odkazem na dopis ministerstva kultury pod čj. 77701/2020 OPP ze dne 14. 12. 2020 si dovolujeme 
upozornit, že změny v ÚSKP měl NPÚ provést na základě potvrzeného seznamu ministerstvem 
kultury. U této příležitosti nabízíme, že NPÚ může po jednoznačném stanovisku ze strany 
ministerstva kultury k níže uvedeným bodům seznamy upravit tak, aby obsahovaly pouze pozdní 
zápisy a na ministerstvo kultury je poslat znovu, aby mohly být následně ministerstvem kultury 
potvrzeny a rozeslány na NPÚ k úpravám v ÚSKP a také na vědomí příslušným krajům a obcím 
s rozšířenou působností.

V průvodním dopise čj. 310/96556/2020 ze dne 29. 1. 2021, který odcházel společně s  první sérií 
„pozdě zapsaných“ kulturních památek, jsme přesně definovali jednotlivé varianty „pozdě 
zapsaných“ kulturních památek, navrhli řešení ze strany NPÚ a žádali ministerstvo kultury o 
stanovení dalšího postupu. Níže opětovně zasíláme jednotlivé varianty, včetně aktuálního návrhu 
ze strany NPÚ na další postup a žádáme k jednotlivým bodům o jednoznačné stanovisko ze strany 
ministerstva kultury. 

V soupisech se vyskytují následující varianty zapsání do Rejstříku státního seznamu:
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a) pozdě zapsané KP celek/část (návrh NPÚ: pozdě zapsaný celek či pouze příslušná část 
kulturní památkou v období 3. 5. 1958 - 31. 12. 1987),

b) pozdě zapsané KP celek/část a dále zrušené jako celek/část podle zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči (návrh NPÚ: pozdě zapsaný celek či příslušná část kulturní památkou 
v období 3. 5. 1958 - 31. 12. 1987, zrušení prohlášení pozdě zapsané KP lze považovat za 
nicotné a případně postupovat dle § 77 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu),

c) pozdě zapsané KP celek/část a dále v řízení podle § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, rozhodnuto, že celek/část není KP ode dne nabytí právní moci rozhodnutí (návrh NPÚ: 
pozdě zapsaný celek či příslušná část kulturní památkou v období 3. 5. 1958 - 31. 12. 1987, 
rozhodnutí dle § 142 lze považovat za nicotné a případně postupovat dle § 77 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu),

d) pozdě zapsané KP celek/část a následně celek/část nově prohlášena podle zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči (návrh NPÚ: pozdě zapsaný celek či příslušná část 
kulturní památkou v období 3. 5. 1958 - 31. 12. 1987, nově prohlášená část/celek kulturní 
památkou od nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení),

e) pozdě zapsaná součást nemovitosti, ale vlastní nemovitost, které je součástí, byla zapsána 
včas (návrh NPÚ: taková součást nemovitosti není pozdním zápisem a je i nadále kulturní 
památkou od 3. 5. 1958, protože je součástí nemovitosti, která byla zapsána včas),

f) včas zapsaná součást nemovitosti, ale vlastní nemovitost, které je součástí, zapsána pozdě 
(návrh NPÚ: včas zapsaná součást nemovitost je i nadále kulturní památkou od 3. 5. 1958, 
vlastní nemovitost je pozdním zápisem dle bodu a),

g) samostatným řádkem zapsána památková rezervace a následně jednotlivé objekty 
samostatně do Rejstříku státního seznamu zapsány včas, pozdě nebo vůbec (návrh NPÚ: 
platí, pokud byl objekt jmenovitě uveden v prohlášení za památkovou rezervaci do 
31. 12. 1987 a následně nedošlo k upuštění či zrušení za kulturní památku, nejedná se o 
pozdní zápis a objekt je kulturní památkou od 3. 5. 1958 bez ohledu na to, zda byl dále  
jmenovitě zapsán včas nebo pozdě nebo vůbec. Pokud objekt nebyl jmenovitě uveden 
v prohlášení za památkovou rezervaci do 31. 12. 1987, jedná se o pozdní zápis dle bodu a),

h) pozdě zapsaný celek/část a následně vydáno podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, rozhodnutí MK, že u příslušného celku/části neruší prohlášení a že je KP 
(návrh NPÚ: pozdě zapsaný celek či příslušná část kulturní památkou v období 3. 5. 1958 - 
31. 12. 1987, následná rozhodnutí, která se vztahují k pozdě zapsaným KP, lze považovat za 
nicotná a případně postupovat dle § 77 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ),

i) celek (areál) zapsán včas, následně duplicitně část zapsána samostatně a pozdě (návrh 
NPÚ: pokud existují podklady státního seznamu do 31.12.1987, že v rámci celku (areálu) 
zapsaného včas je i část, která byla následně zapsána znovu, ale pozdě, platí prvotní včasný 
zápis a taková část je i nadále kulturní památkou od 3. 5. 1958),

j) dále navrhujeme, aby zápisy, které byly do rejstříku státních seznamů uskutečněny po 
1. 1. 1988, ale objekty byly již již dříve zapsány například v rámci prohlášené rezervace (výše 
uvedený bod  g) nebo se jedná o jiné duplicity, tak aby u těchto záznamů bylo uvedeno 
buď, že se jedná o rozepsání v rámci zapsané rezervace či duplicitu. Vzhledem k tomu, že se 



Národní památkový ústav, generální ředitelství | Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
T +420 257 010 111 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333 3/3

tyto údaje zobrazují i ve veřejné části památkového katalogu, tak po doplnění informace 
nebude docházet k matení  veřejnosti ani dalších uživatelů památkového katalogu,

k) na atypické případy, které nejsou obecně popsány výše a vyžadují individuální posouzení, 
jsme v tabulkách upozornili modrým zvýrazněním. 

Teprve na základě stanovení jednoznačného stanoviska ze strany ministerstva budeme moci 
přistoupit ke změnám ve vedení ÚSKP. Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k navýšení 
personální kapacity, upozorňujeme, že NPÚ nebude moci změny učinit neprodleně, ale postupně 
v rámci aktuálního personálního obsazení.

S přátelským pozdravem

Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka



 � HÚ Digitalizace nemovitých kulturních 
památek – vymezení prostorového rozsahu 
KP a bodové identifikace jejich částí - 
pokračování

11. ročník úkolu

 � Bodová identifikace prostřednictvím Památko-
vého katalogu

 � Polygonová vymezení rozsahu

* K. Hendrychová
* S. Podrazilová

 � Tzv. pozdní zápisy
 � Opravy bodové identifikace Prostřednictvím Pa-

mátkového katalogu

 � Opravy plošných rozsahů ochrany

U většiny pozdně prohlášených KP nebude editač-
ní zásah do prostorových dat nutný. I u plošných 

rozsahů budou změny provedeny na straně práv-
ních stavů v Katalogu. Postup bude de facto ana-
logický s tím, co děje při zrušení prohlášení.
V případě KP, u nichž ochrana zcela zaniká, se ne-
bude měnit vazba na právní akt ani platný územní 
rozsah. Jako nezbytná podmínka pro změnu vizu-
alizace v aplikacích Geoportálu a vydávaných da-
tech se pouze změní fáze ochrany  + atribut chrá-
něno z „ano“ na „ne“.
Editační zásah / oprava / bude nutný pouze v pří-
padě KP, u nichž se mění rozsah (tj. pouze část KP 
byla zapsána pozdě). Pro tyto KP budou muset 
editoři PaGIS na ÚOP znovu zpracovat a standard-
ním způsobem odevzdat revize rozsahu po parce-
lách. Odevzdávaná data by přitom již měla mít vy-
plněn nový AkStav_id.
U znovuprohlášených KP bude přirozeně rovněž 
vytvořit a standardně předat nový polygon.

V postupu vypořádání pozdních zápisů bude nut-
no zohlednit výdej / objednávky dat pro ÚAP.
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Digitalizace KP 



 � tabulky pozdních zápisů (prozatím) předběžné  - ve sdílené složce k ÚAP na pagis.npu.cz 
https://pagis.npu.cz/sheet/d/f/466451167268840539
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Ing. arch. Zuzana Syrová 

Nadpis dlouhý a ještě delší neboxxx 
xxxxxxxmožná už to dále nepůjde 

Ing. arch. Zuzana Syrová

 � Data pro ÚAP 
Výdej dat
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 � Tzv. povinné jevy

 � 5a Památkové rezervace a památkové zóny a je-
jich ochranná pásma, 

 � 8a Nemovité národní kulturní památky a nemovi-
té kulturní památky a jejich ochranná pásma, 

 � KP BI částí nebo plošná/polygonová vymezení rozsahu lze 
objednat jako nestandardní objednávku

 � 10 Statky zapsané na Seznamu světového dědic-
tví a jejich nárazníkové zóny,

 � 16 Území s archeologickými nálezy

 � Metodický návod MMR pro sledované jevy územně ana-
lytických podkladů na základě novelizace vyhlášky č. 
500/2006 Sb., která nabyla účinnosti dne 29. ledna 2018.

 � Od ledna 2020 platná Směrnice GŘ XXVIII/2019/NPÚ 
o poskytování prostorových dat ÚSKP a SAS. 
Byla již podrobně rozebírána v době schvalování na pře-
chdchozím setkání  - viz též https://pagis.npu.cz/no-
ve-k-uap/

ESS ‖ Sdílená tabulka ‖ Informativní stránka s kontakty GPT
Připravovaná mapová aplikace Přehledu výdeje dat pro UAP 
(V. Skalová*)

 �

 � Tzv. pozdní zápisy
 � vedením NPÚ stanoven termín výdeje objednávek jed-

notně na 3 měsíce (minus 3 dny) bez ohledu na to, zda 
jsou / nejsou pozdní zápisy v daném území zjištěny

 � doplnění tabulky https://pagis.npu.cz/sheet/
oo/r/465934192144818850

 � tabulky pozdních zápisů předběžné  - ve sdílené složce 
k ÚAP na pagis.npu.cz

 � definitivní tabulky budou přikládány při výdeji k objedna-
ným datům

Pozn. 
Nezaměňovat termíny: Vydáváme data pro ÚAP, nikoliv data ÚAP.
Data pro ÚAP jsou pouze data vydávaná s pasportem.
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 � Tzv. nepovinné jevy

 � DKRVO Památkový urbanismus - garant A. Krusová 

 � na rozdíl od povinných budou bez pasportu - jsou to pou-
ze podklady 

 � 118 záměry
 � pacifikace návrhů chráněných území v Katalogu a PaGIS 

viz sdílená tabulka 
- PRn https://pagis.npu.cz/sheet/
oo/r/504011701373418945, 
- PZn https://pagis.npu.cz/sheet/
oo/r/504011736211307993  

 � 11 Urbanistické a krajinné hodnoty 

 � 13a Architektonicky nebo urbanisticky cenné 
stavby nebo soubory staveb, historicky významné 
stavby, místa nebo soubory staveb
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Ing. arch. Zuzana Syrová 

Nadpis dlouhý a ještě delší neboxxx 
xxxxxxxmožná už to dále nepůjde 

Ing. Veronika Skalová

 � Výdej dat pro ÚAP 
mapová aplikace



mapová aplikace VÝDEJ DAT ÚAP

Zobrazuje stav žádostí a výdeje 
dat ÚAP vydávaných z ÚSKP 
(jevy 5a, 8a, 10) a SAS (jev 16)
Rozděleno dle typu pořizovatele 
– ORP, kraje

5a – památkové rezervace a památkové zóny + OP

8a – nemovité NKP a KP + OP

10 – UNESCO

16 – území s archeologickými nálezy



mapová aplikace VÝDEJ DAT ÚAP

Nevyřízené  žádosti o výdej dat
zobrazuje poslední dosud nevyřízenou žádost o výdej dat

Historie výdeje dat
v roce 2020 - poslední výdej dat proběhl v roce 2020

před rokem 2020 – poslední výdej dat proběhl v 

letech 2012 - 2019

od roku 2012 nevydáno – od roku 2012 

není evidován výdej dat s pasportem

zobrazuje poslední dosud nevyřízenou žádost o výdej dat

d roku 2012 nevydáno
není evidován výdej dat s pasportem



mapová aplikace VÝDEJ DAT ÚAP



Ing. arch. Zuzana Syrová 

Nadpis dlouhý a ještě delší neboxxx 
xxxxxxxmožná už to dále nepůjde 



Nová mapová aplikace ISAD
Jelena Ambrožová

ZOOM 18. 3. 2021



Proč vznikla nová mapová aplikace?



















Ing. arch. Zuzana Syrová 

Nadpis dlouhý a ještě delší neboxxx 
xxxxxxxmožná už to dále nepůjde 

Ing. arch. Zuzana Syrová

 � Prvky Prvky  
Test editace
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ISAD (SAS) → 

 � Bezešvé datové sady v rozsahu ČR

 � Polygonová vymezení ÚAN v podrobnostech zá-
kladních map ČR (ZM 10 / ZABAGED)

 � Polygonová vymezení prvků v podrobnostech 
katastrálních map

 � Vytváření dat:

 � Online editace ÚAN

 � Online editace prostorových identi fi kátorů

 � Editace atributů v Památkovém katalogu 

 � Oddělená editace prostorových dat 
v podrobnostech katastrálních map ‖ Editace FS 
v ArcGIS PRO 

 � Publikování:

 � Mapová aplikace ISAD (htt ps://geoportal.npu.cz/
ISAD/) ‖ Temati cké mapové projekty GPT (htt ps://
geoportal.npu.cz/web/MapApplicati on) 

 � Všechna data jsou dostupná mapovými službami 
(htt ps://geoportal.npu.cz/web/Applicati ons/Live-
Data)
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Památkový GIS (PaGIS) →

 � Bezešvé datové sady v rozsahu ČR

 � Bodová identi fi kace

 � Polygonová vymezení prvků a právních stavů 
v podrobnostech katastrálních map

 � Prostorová data v podrobnostech zaměření 
objektů

 � Vytváření dat:

 � Online editace prostorových identi fi kátorů

 � Editace atributů v Památkovém katalogu* 

 � Oddělená editace prostorových dat 
v podrobnostech katastrálních map a zaměření 
objektů (ArcGIS) ‖ Editace FS v ArcGIS PRO 

 � Publikování:

 � Temati cké mapové projekty GPT (htt ps://geopor-
tal.npu.cz/web/MapApplicati on) 

 � Všechna data jsou dostupná mapovými službami 
(htt ps://geoportal.npu.cz/web/Applicati ons/Live-
Data)



 � Bodová iden� fi kace prvků Soupisu 

Prvky Soupisu v územním rozsahu objekt 
lokalizovaný a lokalita nebo její část jsou díky 
prostorové identi fi kaci v Památkovém katalogu 
vizualizovány bodem 

Jednotný standard prostorové iden� fi kace 
v IISPP:

 � Defi niční / přírůstkové body objektů (IDOB_PG 
/ prir_cis)

 � Defi niční body a polygony historických lokalit 
CZ_Retro (Kod_cz)

 � Polygony historických regionů

Tyto identi fi kátory jsou prostorově provázány 
s atributy GIS dat Stati sti ckého úřadu (RSO) 
a RUIAN tak, aby v IISPP integrované aplikace 
měly k dispozici všechny aktuální územní 
identi fi kátory/prvky
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Památkový GIS (PaGIS) datová sada C1, C2 →
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 � Polygonová vymezení prvků a právních 
stavů v podrobnostech katastrálních map

 � Prvky
 � objekty (bodové, liniové a plošné) 

 � prvky vody a zeleně (bodové, liniové a plošné) 

 � urbanisti cké bloky a prostory

 � řešená / zájmová území

 � prvky pro Památkový katalog (plošné)

 � Právní stavy

* Polygonově se vyznačuje vše, co takto lze vyznačit podle 
polohopisného podkladu KM;  ostatní se zjednodušuje jako 
bod nebo linie (včetně staveb). Každá ze tříd prvků datové 
sady A1 má defi nováno 5 základních subtypů:
- 99 - (neurčeno)
- 0 - stávající bez překryvu
- 1 - zaniklé bez překryvu
- 3 - stávající s překryvem
- 4 - zaniklé s překryvem
V rámci datové daty A1 Velké Měřítko jsou defi nována topo-
logická pravidla na úrovni subtypů a tříd prvků, která popisují 
jejich možné vzájemné vztahy a jejich vztahy k dalším třídám 
prvků - především polygonovým vymezením právních stavů 
a řešených území.

Památkový GIS (PaGIS) datová sada A1 →
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Odborné revize a návrhy chráněných území
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Návrh třídy prvků Prvků https://pagis.npu.cz/prvky-prvky/
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 � Polygonová vymezení prvků pro Památkový 
katalog  v podrobnostech katastrálních map

 � Třída prvků Obj_Prvek (polygony)
 � založena 2020/12

 � Identifikátor
 � Jako identifikátor pro vazbu s Katalogem bude sloužit in-

terní identifikátor prvků Soupisu v v Katalogu Prvek_id. 
Tento identifikátor není a nemůže být v dané datové sadě 
unikátní.  
Pro vznik vazby s prvkem Soupisu v Katalogu musí prvek 
v Katalogu nejprve vzniknout. Na straně PaGIS může poly-
gon prvku Obj_Prvek vzniknout v předstihu s tím, že iden-
tifikátor Prvek_id bude doplněn dodatečně.

 � Subtypy a topologická pravidla
 � 99 - neurčeno

 � 0 - prvek (nesmí se překrývat s jiným prvkem)

 � 1 - prvek zaniklý (nesmí se překrývat s jiným prvek zanik-
lým)

 � 2 - prvek (superpozice)

 � 3 - prvek zaniklý (superpozice)

 � 10 - areál (nesmí se překrývat s jiným areálem)

 � 11 - areál zaniklý (nesmí se překrývat s jiným areálem za-

Třídy prvků A1 / Obj_Prvek

niklým)

 � 12 - areál (superpozice)

 � 13 - areál zaniklý (superpozice)

 � 20 - území (nesmí se překrývat s jiným územím)

 � 21 - území zaniklé (nesmí se překrývat s jiným územím 
zaniklým)

 � 22 - území (superpozice)

 � 23 - území zaniklé (superpozice)

 � Zákaz multipart features
 � V případě, že jednomu prvku Soupisu v Katalogu má 

odpovídat více nespojitých polygonů, budou v třídě 
prvků Obj_Prvek vytvořeny jako samostatné polygony 
se stejným identifikátorem Prvek_id.

 � Způsob editace
 �  Nová třída prvků bude editována školenými editory 

jako feature service v prostředí ArcGIS Pro.  Editorům, 
editorům začátečníků a těm, kterým tento způsob edi-
tace bude činit potíže z jiných důvodů (především ne-
dostatečně kvalitního připojení) bude umožněna oddě-
lená editace těžkým klientem (ArcGIS Desktop / ArcGIS 
Pro).

 � Testování oddělenou editací v ArcGIS Desktop / ArcGIS 
Pro: setkání testujících editorů 29. 3. 2021 na ZOOM  
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 � Polohopisné podklady
 � Prvky Prvky budou vytvářeny jako objekty reálného světa, 

aniž by upřednostňovaly stav map katastru nemovitos-
tí, které odrážejí pouze vlastnické vztahy. (Znamená to, že 
nebude možno vytvářet a využívat SpatialJoins Obj_prvků 
s parcelami RUIAN; jejich výsledek by nemohl být přes-
ný.) Výhledově se jako optimální základní podklad jeví 
ZTM5 (základní topomapa 1:5000), což neznamená, že by 
nemohly být dle potřeby využity další podklady (DMR). 

 � Stejně jako je tomu u ostatních tříd prvků logické datové 
sady Obj, prvek Obj_Prvek bude ve svých atributech mít 
uveden polohopisný podklad, nad nímž byl vytvořen.

 � Vizualizace
 � Vizualizace v mapových službách a aplikacích GPT po up-

grade celého systému (jaro 2021)

 � Prvky třídy prvků Obj_Prvek bude možno jednoduše vizu-
alizovat na základě jejich vlastních atributů a nemultipli-
citních atributů Katalogu. 

 � Pro publikování v mapových aplikacích geoportálu bude 
třídu prvků Prvky možno vizualizovat na základě úda-
jů předávaných WS z Katalogu do GISové kopie databáze 
Katalog jako databázové pohledy (podobně jako je tomu 
u třídy prvků polygonových rozsahů právních stavů)

 � Obecně pak v mapových aplikacích GPT bude zařaze-
na „neviditelná“ vrstva prvků Prvků pro Maptipy a odka-

zy z aplikací IISPP. (Obdobně jako je tomu u právních sta-
vů - polygonových rozsahů ochrany.)

 � Odkazy z Katalogu
 � Odkazy do mapy, budou vygenerovány v mapových apli-

kacích GPT k mapovým vrstvám, jimiž budou prvky Prvky 
publikovány pomocí mapových služeb.  
(Budou to obdobné URL jako jsou dnes používány pro od-
kazy na plošné rozsahy ochrany. Mohou být definovány 
až po vzniku mapové aplikace)
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pagis. npu.cz
/PaGis/Prvek_Prvek

Data pro test oddělenou editací
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 � Pro(Pa)GIS 
novinky na blogu



Pro(Pa)GIS
novinky na blogu

rubrika NÁVODY
• návody GPT – vodítko pro uživatele Geoportálu NPÚ

• návody Pro(Pa)GIS – příručka pro editory, nyní články týkající se přechodu na a 
užívání ArcGIS PRO

SLEDOVAT blog
• V pravém sloupci přibyla možnost  registrace k e-mailovým upozorněním na 

nové příspěvky blogu – netýká se FAQ



Pro(Pa)GIS
nové příspěvky

• Mapové přílohy PR, PZ

• Ze setkání s AOPK

• Co je to Archiv SOVAMM

• Upozornění k aktualizacím RÚIAN v IISPP

• Byli – nebyli jsme na konferenci GIS ESRI v ČR

• Prvky Prvky

• Nový člen našeho PaGisového teamu

• Informace o objektu – použití a využití

• Vítané novinky v Památkovém katalogu

• Geoportál NPÚ – otevřít a použít I.

• Geoportál NPÚ – otevřít a použít II.

• Novinky v administrativním členění státu

• série návodů PRO

• Sejdeme se na ZOOMu



Pro(Pa)GIS
Byli – nebyli jsme na konferenci GIS ESRI v ČR

Listopad 2020 – proběhlo zcela online, včetně 
následných workshopů

ArcMAP 10.8.1 je poslední verze, od 1. 3. 2026 
konec podpory ArcMap

Na stránkách konference www.arcdata.cz/zpravy-a-
akce/akce/konference
jsou via prolinky na youtube přístupné záznamy ze 
všech přednášek a workshopů

http://www.arcdata.cz/zpravy-a-akce/akce/konference


Pro(Pa)GIS
Byli – nebyli jsme na konferenci GIS ESRI v ČR
• ArcGIS jako podpora krizového řízení - armáda ČR, HZS, Jihlava (AG 

Enterprise, Survey123 for AG)

• DTM – Informační systém DMVS by ČÚZK (jednotné rozhraní, info DI a 
TI, seznam editorů a správců) – dle vyhl. 393/2020 Sb., platnost od 
1.7.2023 (resp. 1.1.2023)

• Nový Geoprohlížeč ČÚZK – pokročilejší možnosti vyhledávání, archivní 
mapy (poklikem soupis pro dané místo), archiv leteckých měřických 
snímků  (dtto), analýza výškopisu – přizpůsobeno i pro mob.tel.



Pro(Pa)GIS
Byli – nebyli jsme na konferenci GIS ESRI v ČR

TECHNOLOGICKÁ SEKCE

• FieldMaps, Experience Builder, Dashboards, Insights, CityEngine, Imagery, 
data pro ArcGis

• Blending barev, bivariantní barvy

• Aktivační tlačítko editace – od v. 2.6 (do té doby automaticky zaktivněno)

• Prodloužit/Zkrátit, Sestrojit polygony, Dělit

• Sekvenční číslování, Přenos atributů

• Grafické vrstvy

• Konfigurace Pop-up oken

• Make query table – join pro relaci 1:N



Pro(Pa)GIS
série návodů ArcGis PRO

IMPORT MXD DO PRO

PRO – DATABÁZE A PROJEKT
• Nutnost práce s GDB
• Struktura projektu PRO, relativní cesty

HROMADNÉ PŘEPOJENÍ ZDROJE DAT – ArcCATALOG vs. PRO
• Catalog view / Catalog Pane – záložka
• Update Data Source – View/Item – Workspace

PRO – TOPOLOGIE A RELACE
• Nastavení topologických pravidel v gdb – import *.rul
• Tvorba Relationship Class v gdb – obdoba ArcMap
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 � Migrace 
Google Drive → Synology Drive



MIGRACE   Google Drive          Synology Drive
Proběhl přesun sdílených dokumentů PaGIS z uložiště Google Drive na uložiště 
Synology Drive – Složka týmu / ProPaGIS / _SdileneDokumenty



MIGRACE   Google Drive          Synology Drive
JAK NA PŘESUNJAK NA PŘESUN

JEDNOTLIVÉ DOKUMENTY

Otevřít soubor v Goole Drive

Soubor / Stáhnout / formát exportovaného 
souboru

příp. PM na název souboru / stáhnout 
(automaticky výstupní formát microsoft)

HROMADNÝ PŘESUN

Označíme více souborů (složek)

PM / Stáhnout

Proběhne zazipování



MIGRACE   Google Drive          Synology Drive
IMPORT DO SD

Vložit soubory a složky do SD lze 
několika způsoby
Ikona přidat / přidat další soubory
Přetažením souboru do cílové složky
Pomocí WebDav v TC

Vložený soubor ideálně převedeme na 
formát Synology Office

Je třeba si přenastavit ukotvení řádků a 
sloupců (inverzní převod)
Kontrola podmíněného formátování 
(barevná inverze)
Kontrola formátu Datum
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 � Závěrečné slovo
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