Chráněná území

Vysvětlivky
objekt reálného světa

objekt je podtypem objektu z obecného síťového modelu
objekt je podtypem abstraktního objektu
objekt je podtypem jiného objektu reálného světa
povinný atribut objektu (hodnoty atributu z číselníku)
zrušitelný atribut objektu (hodnoty atributu z číselníku)
atributy datového typu
povinný atribut datového typu

zrušitelný atribut datového typu
přípustné hodnoty atributů
hodnota atributu

Chráněná území I.
chráněné území (objekt)

přípustné hodnoty

účel ochrany

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

geometrie
externí identifikátor
datum vyhlášení statutární ochrany chráněného území
URL s odkazem na dokument o vyhlášení
označení (typ)

název
klasifikace vycházející z účelu ochrany

atributy datového typu (DesignationType)
aktuální označení území
schéma z něhož pochází kód označení

procento území spadající pod označení

přípustné hodnoty
Emerland Network
IUCN
Natura 2000
Ramsar

program pro lidstvo a biosféru UNESCO
světové dědictví UNESCO
záznam o národních památkách

Chráněná území II.
atributy datového typu (DesignationType)
aktuální označení území

záznam o národních památkách

schéma z něhož pochází kód označení

zemědělská a živobytní památka (stodola, silo…)

procento území spadající pod označení

památka občanské vybavenosti (hasičská stanice, mincovna…)
upomínkové místo (památník bitvy…)

IUCN

Ramsar

místo výskytu druhu

Ramsar

oblast ochrany přírodních zdrojů

národní park

program pro lidstvo a biosféru
UNESCO

přírodní památka

biosferická rezervace

chráněná krajinná oblast
přísná přírodní rezervace
divočina

Natura 2000

komerční památka (banka, hotel…)
komunikační památka (filmové studio, komunikační věž…)

obranná památka (pevnost, tvrz…)
místní památka (pekárna, vinný sklep…)
vzdělávací památka (škola, galerie…)

světové dědictví UNESCO

zahrada, park nebo urbanistická památka (fontána, pergola…)

kulturní

zdravotnická a sociální památka (lázně, hospic…)

smíšené

průmyslová památka (důlní věž, komín…)

přírodní

přímořská památka (námořní škola, vrak…)

navrhované evropsky významné
lokality (pSCI)

památka (nespecifikovaná)

navrhované ptačí oblasti (pSPA)

náboženská, rituální nebo pohřební památka (hřbitov, kříž…)

evropsky významné lokality (SCI)

sídelní památka (jeskyně, oppidum…)

ptačí oblasti (SPA)

dopravní památka (most, maják…)

zvláštní chráněná území (SAC)

vodovodní a kanalizační památka (čistička, vodojem…)

rekreační památka (cirkus, kino…)

