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Datová sada: Seznam památných stromů

Datová sada: Seznam památných stromů
Seznam památných stromů na území obce, města a kraje.

Datová schémata
Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a
upravit dle vlastních potřeb.
Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)
Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV
Datový typ
atributu
id_stromu
Řetězec
spravce_ic
Řetězec
spravce_nazev
Řetězec
cesky_nazev_stromu Řetězec
latinsky_nazev_stromu Řetězec
Název atributu

umisteni_system

Řetězec

umisteni_lat
umisteni_lon

Desetinné číslo
Desetinné číslo

umisteni_geobody

Řetězec

rok_vyhlaseni
odhadovane_stari
vyska_stromu
obvod_kmene
kontrola
osetreni
popis_osetreni

Celé číslo
Řetězec
Desetinné číslo
Desetinné číslo
Datum
Datum
Řetězec

url_fotokresby

URL

Popis atributu
Identiﬁkační číslo stromu.
Identiﬁkační číslo správce nebo úřadu. IČ.
Identiﬁkační číslo správce nebo úřadu. Název.
Český název stromu.
Latinský název stromu.
GPS lokace stromu. Souřadnicový systém podle registru
EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro SJTSK), 4326 (pro WGS84).
GPS lokace stromu. Zeměpisná šířka.
GPS lokace stromu. Zeměpisná délka.
GPS lokace stromu. Zápis geometrie podle standardu
WKT.
Rok, kdy byl strom vyhlášen jako památný.
Odhadované stáří stromu v letech, např. 400-500.
Výška stromu v metrech.
Obvod kmene v cm.
Datum, kdy byl strom naposledy zkontrolován.
Datum, kdy byl strom naposledy ošetřen.
Popis ošetření stromu či jeho prořezání.
Odkaz na URL fotograﬁe či kresby nebo webové stránky
stromu.

Předpřipravená metadata
Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do
vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).
Otevřená data - https://opendata.gov.cz/
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Metadata datové sady
Metadata datové sady
Povinný atribut Název atributu
Ano
Název datové sady
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Hodnota atributu
Seznam památných stromů
Seznam památných stromů na
Popis datové sady
území obce, města a kraje.
Poskytovatel dat
NA
Periodicita aktualizace
čtvrtletně
Související geograﬁcké území - Typ dle RÚIAN NA
Související geograﬁcké území - Kód dle RÚIAN NA
Klíčová slova
strom, ochrana, zeleň
Jméno kurátora
NA
Email kurátora
NA
Odkaz na dokumentaci datové sady
NA
Klasiﬁkace dle EUROVOC
1260;5206
Dotčené časové období od
NA
Dotčené časové období do
NA

Metadata distribuce datové sady
Metadata distribuce
Povinný atribut Název atributu
Hodnota atributu
Ano
Odkaz na datový zdroj
NA
Ano
Formát dat (MIME type)
text/csv
Ano
Odkaz na podmínky použití
NA
Ne
Odkaz na strojem čitelné schéma
NA
Ne
Typ souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schéma text/csv
Ne
Název datového zdroje
NA
Ne
Platnost od
NA
Ne
Platnost do
NA
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