
 

Přidat pole –  Nahrajte soubory SHP  
Ve FIELD MANAGERu jsou 4 možnosti přidání polí. Třetí možností je nahrát pole pomocí shapefiles. 

Například z vašeho LPISu. 

o Po přihlášení do FIELD MANAGER klikněte na Přidat pole na stránce Stav.   

o Objeví se nové okno, klikněte na Nahrajte soubory. 

 

 

Shapefile jsou skupina souborů s různými příponami. Některé soubory obsahují hranice 

polí, jiné různé další informace o polích. 

Povinné soubory - obsahují hranice, přípony .shp/.kml/.kmz/.gml  

Volitelné soubory – tyto obsahují atributy, jako názvy polí (.dbf), nebo projekce (.prj) 

Nepodporujeme např. .shx soubory z LPIS. Po jejich nahrání se zobrazí chybová hláška, 

nicméně nebrání to dalšímu importu. 
 

 

 Z LPIS samozřejmě nahrávejte soubory parcel, nikoliv díly půdních bloků.  

 

o Vyberte soubory, které chcete nahrát a přetáhněte je do šedé oblasti nebo klikněte  

na procházet. 

o Po chvíli vidíte vyskakovací okno s potvrzením importu (Protokol importu souboru), klikněte 

v něm na tlačítko OK. 

o Na další obrazovce uvidíte všechna pole, která byla importována, a v případě potřeby je můžete 

přejmenovat nebo smazat. 

o Nad seznamem polí vlevo je důležité rozbalovací pole Atribut, které vám umožní vybrat údaj  

z LPIS pro automatické pojmenování polí.  

 

Volba Atribut v levém sloupci nahoře vám umožní zvolit, podle jakých informací se mají 

pole automaticky přejmenovat.  

Mezi ty základní patří: 

FB_ID Primární klíč – jednoznačný identifikátor PB/DPB. 

CTVEREC Identifikace DPB - čtverec. 

ZKOD Identifikace DPB – zkrácený kód. 

PARCELA Vámi zadaný název parcely. 

  

 
Pokud jste nahráli shapefile, ale pole nevypadá korektně, může být špatně projekce. V 

takovém případě můžete změnit v rozbalovacím poli Režim projekce. 



Máte nějaké otázky? 

Jsme tu pro vás! 

Telefon: +420 228 886 445 

E-mail: czechrepublic@xarvio.info 
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 Podporujeme soubory ze složek DPB-SHP, nikoliv např. EVP-SHP nebo OPV-SHP. 

 

 
Naše aplikace neumožňuje nahrát menší pole než 0,1 ha. V některých případech se tato pole 

pouze označí červeně v seznamu a je potřeba je manuálně ikonkou koše smazat. 

 

 
o Pro dokončení importu klikněte na Uložit a je hotovo. 

mailto:czechrepublic@xarvio.info

