
Popis atrubutů exportu dílu půdních bloků

Název sloupce význam

FB_ID ID dílu půdního bloku, jednoznačný identifikátor dle primání evidence LPIS

CTVEREC Označení čtverce 

ZKOD Zkrácený kód

KULTURA kód evidované kultury na DPB dle číselníku

VYMDPB Výměra DPB na 2 des. Místa

TYP Označení typu exportu (CELK = celkový), formální sloupec

EROZOHR Klasifikace erozní ohroženosti (NEO - neohroženo , MEO- mírná ,  SEO- silná)

SKLONITOST Sklonitost ve stupních

FARMAKU Katastrální území bez diakritiky

NAZEVJD Pojmenování pozemku bez diakritiky (v tomto exportu plněno zkráceným kódem)

Popis atrubutů exportu zemědělských parcel

Název sloupce význam

FB_ID ID dílu půdního bloku, na který je zem. parcela navázána

CTVEREC Označení čtverce DPB, na který je zem. parcela navázána

ZKOD Zkrácený kód DPB, na který je zem. parcela navázána

KULTURA kód evidované kultury na DPB, na který je zem. parcela navázána

VYMDPB Výměra DPB na 2 des. Místa

PARCELA_ID ID zemědělské parcely - jednoznačný identifikátor

PARCELACS Název parcely s diakritikou

PARCELA Název parcely bez diakritiky

TYP Označení typu exportu (EPH = zemědělské parcely), formální sloupec

VYMPARC Výměra zemědělské parcely

PLODINA_AK Popis plodiny evidované na zem. parcele k datu exportu

FARMAKU Katastrální území bez diakritiky

NAZEVJD Pojmenování pozemku bez diakritiky - v tomto exportu pole PARCELACS)

PLODINAID ID plodiny dle číselníku

Popis atrubutů exportu pracovních zákresů

Název sloupce význam

PRACZAKRES ID pracovního zákresu, jednoznačný identifikátor

ZAKRES_CTVEREC Označení čtverce, ve  kterém se zákres nachází

ZAKRES_ZKOD Zkrácený kód prac. zákresu

ZAKRES_VYM Výměra zákresu na 2 des. Místa

ZAKRES_NAZ Typ pracovního zákresu

ZAKRES_N_1 Zkratka typ prac. zákresu (význam ve sloupci ZAKRES_NAZ)

ARCHIVOVAN Stav archivace zákresu (ANO, NE)

DATUM_VYTV Datum vytvoření prac zákresu

TYP Označení typu exportu (PZP, PZB, PZL = pozemek, bod, linie), formální sloupec

FB_ID ID dílu půdního bloku, na který je prac. zákres navázán

FB_CTVEREC Označení čtverce DPB, na který je prac. zákres navázán

FB_ZKOD Zkrácený kód DPB, na který je prac. zákres navázán

FB_KULTURA kód evidované kultury na DPB, na který je prac. zákres navázán

EROZOHR Klasifikace erozní ohroženosti (NEO - neohroženo , MEO- mírná ,  SEO- silná)

SKLONITOST Sklonitost ve stupních

PLODINAID ID plodiny dle číselníku plodiin zadané na prac. zákresu

PLODINA Popis plodiny zadané na prac. zákresu

PUDOOCHR Popis půdoochranné technologie

FARMAKU Katastrální území bez diakritiky

NAZEVJD

Pojmenování pozemku bez diakritiky - v tomto exportu pole NAZEV, není-li pak 

ZAKRES_ZKOD)

NAZEV Uživatelský název prac. zákresu


