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Památkový katalog
• Památkový katalog - základní webová
aplikace pro vedení evidence a veřejnou
prezentaci dat Ústředního seznamu kulturních
památek a zároveň i ostatních objektů , které
jsou předmětem zájmu památkové péče
• vývoj 11/2014 do 11/2015, spuštěn 1.1.2016
• předchůdcem Památkového katalogu od r. 1996
byl MonumIS/Net – pouze pro Ústřední seznam
kulturních památek
http://pamatkovykatalog.cz/
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Portál integrovaného informačního systému památkové péče, NPÚ

Národní památkový ústav – nový web
https://www.npu.cz/cs
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Památkový katalog a ostatní
informační systémy NPÚ
• Památkový geografický informační systém
(PaGIS) –– od 2001
• Metainformační systém digitální dokumentace
(MIS) – od 2007
• portál Integrovaný informační systém památkové
péče IISPP – od 2005 → nyní ePamátky
• IS pro dokumentační fondy (archivy) a knihovny –

Tritius a jeho veřejná část Carmen
• Informační systém o archeologických datech
(ISAD) –– od 2002
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Portál integrovaného informačního systému památkové péče, NPÚ

Památkový katalog a ostatní
informační systémy NPÚ
neveřejné:
• Castis – evidence a správa mobilárních fondů →
připravuje se zveřejnění vybraných předmětů na portálu
e-Sbírky http://www.esbirky.cz/
• ArtGuard – IS pro movité památky a předměty kulturní
hodnoty – pro spolupráci s Policií ČR a největším
vlastníkem movitých památek – Římskoolkatolickou
církví
• Codebook – pomocná aplikace pro správu sdílených
slovníků a thesaurů
• aplikace pro transformaci dat pro portál Europeana,
vzniklý z evropského projektu CARARE (XML soubory)
• další: elektronická spisová služba (ESS), personální
systém VEMA, LDAP
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Portál integrovaného informačního systému památkové péče, NPÚ

Památkový katalog - koncepce
základní rozdíly oproti dosud užívanému systému MonumIS/MonumNet
(monumnet.npu.cz) :
• webová aplikace – MonumIS jen na lokální síti + webová prezentace
• systém umožňuje evidenci všech objektů (entit - prvků) památkového
zájmu, nejen součástí ÚSKP
• plná integrace s ostatnímu systémy – PaGIS, MIS, ISAD, Tritius, LDAP
(autorizace, přístupy – single sign on), zastřešující úloha Pam. katalogu
• nový datový model založený na
mezinárodním standardu pro podporu
interoperability mezi paměťovými institucemi –
tj. sloučení v MonumISu oddělených částí
databáze do jednotného systému: objekty
nemovité, movité, chráněná (i nechráněná)
území se staly „prvky“ jedné databáze
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Památkový katalog (vyhrazený přístup pro registrované uživatele)

Památkový katalog (vyhrazený přístup) https://iispp.npu.cz/katalog/, NPÚ

• Soupis (prvek katalogu) / Prvek_id 12846235 Mařatice (Uherské Hradiště), nadsklepní dům čp.
260 z roku 1739 :
https://iispp.npu.cz/katalog/#/prvek?id=12846235
• Památková ochrana / Ústřední seznam kulturních památek (právní stav) / PrStav_id 136071:
https://iispp.npu.cz/katalog/#/pravniStav?id=136071
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Památkový katalog (veřejný přístup)

Soupis (prvek katalogu) / Prvek_id 12846235:
http://pamatkovykatalog.cz?element=12846235&act
ion=element&presenter=ElementsResults
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Památkový katalog - vlastnosti
• umožňuje získat k danému prvku (objektu)
všechny typy ochrany
• hierarchické řazení částí areálů/souborů
• komplexní pohled na objekty pro různé
účely, včetně vědy a výzkumu – bohatě
strukturované popisné údaje, monitoringu
fyzického stavu památek a z něj odvozeného
seznamu ohrožených a obnovených
památek, tzv. indikativní seznamy apod.
• jednoznačná vazba na prostorovou
identifikaci v GIS umožní mít stále aktuální
údaje, zamezí duplicitám
• vazby na dokumentační fondy umožní trvale
shromažďovat a doplňovat informace k
objektu na jednom místě
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Památkový katalog – migrace dat, čištění, zveřejňování
• migrace z centrálních i lokálních systémů: MonumIS, ArtGuard,
celorepublikové tabulky vazeb mezi systémy MonumIS, GIS, lokální
databáze pro tzv. obnovu identifikace reList, Filemaker, Access
• vznikly duplicity i multiplicity u částí areálů souborů – odstraňovány
nástrojem na tzv. ztotožňování
• kontrolována prostorová identifikace (Památkový katalog obsahuje
nástroj na hodnocení prostorové identifikace)
• movité památky jsou neveřejné, nemovité památky, které jsou
součástí ÚSKP, a chráněná území jsou nyní na úrovni celků areálů/
souborů veřejné, postupně budou zveřejňovány i části
areálů/souborů
• nechráněné památky a území jsou zveřejňovány podle uvážení
autorů záznamu – nakolik je informace smysluplná a důvěryhodná
• evidence hodnotných nechráněných objektů umožní vyhodnocení a
návrh na ochranu nebo zařazení do tzv. územně analytických
podkladů, objekty pak mohou „chráněny“ územním plánem
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Codebook

• Sdílené číselníky, slovníky, thesaury
• Klíčová slova
• Tematické okruhy:
• HAK (hliněná architektura a konstrukce)

• Vazby na národní autority
• Vazby na státní rejstříky
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Tematický okruh HAK (hliněná architektura a konstrukce) / Codebook https://iispp.npu.cz/codebook/, NPÚ

Prvek (objekt) v IISPP

• Příklad: Mařatice (Uherské Hradiště),
nadsklepní dům čp. 260 datovaný 1739
(nepálená cihla)
•
•

•
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Vazby mezi hlavními částmi IISPP
Systém má webové rozhraní dostupné pro registrované uživatele
jednotnými přihlašovacími údaji. Přístup k veřejné části IISPP není
omezen.
Vkládání dat a reference se děje rozhraním bez nutnosti instalace
doplňujícího software či pluginů. Zvláštní SW (ArcGIS) a postupy
jsou používány jen pro vytváření pokročilejších prostorových prvků.

Integrovaný informační systém památkové péče https://iispp.npu.cz/; NPÚ

Památkový GIS (PaGIS)

• Bezešvé datové sady v rozsahu ČR
• Tématické mapové projekty (v měřítcích katastrálních map
1:2880 – 1:1000) (https://geoportal.npu.cz/web/MapApplication)
•
•
•
•
•
•

•

Přehledové mapy pro odbornou veřejnost
Základní prostorová data památkové péče:
• Mapy památkového katalogu / Zájmy památkové péče / Územně
analytické podklady / Odborné a věcné revize / tzv. Legislativní mapy
Památkové hodnocení území (tematická mapa založená na metodické
publikaci „Principy památkového urbanismu“)
Historické sídelní struktury specializované databáze Cz-Retro
Historické mapy (stabilní katastr a vojenské mapování)
Stavebně historický průzkum:
• Porovnání se stavem map stabilního katastru / Stavebně historický
vývoj / Architektonické a urbanistické hodnocení / Prostorová
regulace (vyplývající z výsledků průzkumů)
Plány (zásad) ochrany

• Specializované mapy v+v úkolů v+v *
• Všechna data jsou dostupná mapovými službami
(https://geoportal.npu.cz/web/Applications/LiveData)
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Tématické mapy památkového GIS: Popice (okr. Znojmo), NPU / SOVAMM

Památkový katalog (vyhrazený přístup pro registrované uživatele)

Památkový katalog (vyhrazený přístup) https://iispp.npu.cz/katalog/, NPÚ

• Soupis (prvek katalogu) / Prvek_id 12846235:
https://iispp.npu.cz/katalog/#/prvek?id=12846235
• Památková ochrana / Ústřední seznam kulturních památek (právní stav) / PrStav_id 136071:
https://iispp.npu.cz/katalog/#/pravniStav?id=136071
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Prostorové identifikátory PaGIS

Jednotný standard prostorové identifikace v IISPP:
• Definiční / přírůstkové body objektů (IDOB_PG /
prir_cis) – IDOB_PG 83490:
https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/93/?se=Prostorov%C4%9B%20identifik
a%C4%8Dn%C3%AD%20prvky%20IISPP&la=6&fk0=IDOB_PG&fv0=834907&zo=1

Uživatelé IISPP mohou navrhovat nové body
územně identifikační projekt / alikace pro ČR a zahraničí

• Definiční body a polygony historických lokalit
(Kod_cz)
• Polygony historických regionů
Tyto identifikátory jsou prostorově provázány s atributy GIS dat
Statistického úřadu (RSO) a RUIAN tak, aby v IISPP integrované
aplikace měly k dispozici všechny aktuální územní
identifikátory/prvky
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Prostorová identifikace v IISPP – PI v Katalogu / identifikátory PaGIS ve webové aplikaci, NPÚ

Prostorové identifikátory PaGIS

Prostorové vazby pro IISPP:
• s RSO – statistickými obvody
• s RUIAN – parcelami
• s CZ:Retro – historickými osadami díly
• s PaGIS / A1 – prostorovými rozsahy právních
stavů
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PI v Kalogu / identifikátory PaGIS a jejich prostorové vazby ve webové aplikaci, ˇUzemní identifikace NPÚ

Vazba PaGIS na státní rejstříky
Historické vazby:
MonumIS / Net: UIR-ADR, RSO - ZSJ
PaGIS: RSO - SO
Nové vazby PaGIS - RUIAN:
• Import dat RÚIAN
• Denní aktualizace dat
• Mapové služby
• Nástroj v mapových aplikacích
• Sdílené unikátní identifikátory
• Užší vazby (editace) - v jednání
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PI v Kalogu / identifikátory PaGIS a jejich prostorové vazby ve webové aplikaci, ˇUzemní identifikace NPÚ

Metainformační systém (MIS)

• Identifikátor dokumentu v MIS doc_id 186264:
https://iispp.npu.cz/mis/publicDocumentDetail.ht
m?id=186264
• Odkazy na všechny dokumenty uložené v MIS
pomocí shodného prostorového identifikátoru
PaGIS nebo identifikátoru prvku / právního stavu
Památkového katalogu
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Výsledky vyhledávání dokumentů se shodným prostorovým identifikátorem v MIS, NPÚ /
Detail dokumentu v MIS, NPÚ

Metainformační systém (MIS)

• Klíčová slova v MIS (11/2015):
• hlína hloubená / terre creusée / dug earth (3)
• hlína vrstvená / terre empilée - bauge / cob (185)
• „nakládání“ (137)
• „války“ (48)
• války bedněné / bauge coffrée / coffered cob (48)
• nabíjení / pisé / rammed earth (673)
• cihla nepálená / brique crue / mud brick (1113)
• omazávka hliněná / „fourrure“ du bois empilé / daubed
corner timbering (185)
• lepenice / torchis / (wattle and) daub (930)
• lepenec / isolation de terre / earthen isolation (20)
• omítka hliněná / enduit en terre / earthen coating (81)
• „Murl“ (45)
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Dokumenty odpovídající klíčovému slovu hliněná architektura NPÚ / SOVAMM

Knihovny a archivy NPÚ (Tritius / Carmen)

Rammed earth vineyard cabins in Soví Hora, Mařatice, around 1922, P. Zatloukal, NPÚ / Search results at Tritius / Carmen, NPÚ

• skenované dokumenty jsou uloženy v MIS
• KOVÁŘŮ, Věra a Jan KUČA. Mařatice - Vinohrady: ze života vinařské dědiny. Uherské Hradiště:
Město Uherské Hradiště ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, 2009. ISBN
978-80-904380-1-9. – Tritius_ID 636479
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Geoportál památkové péče
• Přístup k prostorovým datům PaGIS:
prostorová (územní) identifikace IISPP /
tematické náhledy a analýzy
• Napojení na SSO – přihlášení
doménovým účtem
• Řada datových zdrojů
• Mapové aplikace, mapové služby, datové
sady, výdej dat
• Metainformace
• Geoportál: https://geoportal.npu.cz
• Nápověda
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Geoportál památkové péče: https://geoportal.npu.cz, NPÚ

Infrastruktura PaGIS
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Spojení prostorových a ne-prostorových databází pohledy

Interní crowd-sourcingová aplikace
• On-line editace tzv. „přírůstkových
bodů“ – prostorových identifikátorů
objektů PaGIS (objekty bez čísla
domovního, návrhy oprav definičních
bodů) / lokalizace v zahraničí
• Pro registrované uživatele IISPP
včetně externích spolupracovníků
• Editor přírůstkových bodů
• Lokální administrátor přírůstkových
bodů
• Administrátor přírůstkových bodů
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Uživatelsky definované výstupy
• Webové služby včetně metadat
konformních se směrnicí
INSPIRE
• Georeporty
• Objednávkový samoobslužný
systém pro extrakci dat napříč
agendami
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Dialog s uživateli, editory PaGIS a odbornou veřejností

• Hlavní přístup ke zdrojům NPÚ – Portál IISPP:
• Důležitá sdělení / Aktuality / Akce https://iispp.npu.cz/

• Geoportál památkové péče:
• Twitterový kanál @iispp
• Blog / blok editorů PaGIS a příznivců PaGIS … a IISPP vůbec https://pagis.npu.cz/
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Děkujeme za pozornost
Irena Blažková
Zuzana Syrová
Šimon Eismann
odbor INF, odd. PIS a GIS
generálního ředitelství Národního
památkového ústavu
blazkova.irena@npu.cz
eismann.simon@npu.cz
syrova.zuzana@npu.cz
https://epamatky.cz
https://geoportal.npu.cz
Použité datové zdroje: Národní památkový ústav / VARS BRNO, a.s. // Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
/ Společnost pro obnovu vesnice a malého města / Syrový a Syrová, architekti / Polohopisné podklady: ČÚZK

