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kde najít radu pro editaci 

 

1. Nápověda/Příručky v horní liště – nejsou zatím 
aktualizovány 

 

2. Znalostní báze – https://intranet.npu.cz/znalostni-baze 

 

3. Zástupce na ÚOP – viz distribuční seznam pošty - 
https://posta.npu.cz/#4 

 

4. mail blazkova.irena@npu.cz 
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vznik díla a autor 



vznik díla a autor 2  



vznik díla a autor 3 

způsoby zápisu datace viz 
příručka Datace 
- lze i slovně 

asi 

kvalifikátory datace 
před, po, okolo apod. 

přepnutí pro vložení intervalu 

pro vložení aktéra (autora apod.) nutno přejít na událost 



vznik díla a autor 4 

cesta zpět na prvek

slovník Role aktéra 

slovník Subjekty 
v Codebooku 



vznik díla a autor 5 

pokud autor není nalezen,  
je třeba založit nový záznam 
v Codebooku – záznam 
 je možno ihned použít 



vznik díla a autor 6 

přidání fyzické osoby 



vznik díla a autor 7 



evidence pozemků 1 

lokalizace (prostorová identifikace) definičním nebo přírůstkovým bodem v 
Soupise→připojením prvku v právním stavu se lokalizace přenese i do právního stavu, ovšem 
bez parcely – tato parcela v soupise je závislá (závisí na DB nebo PB a při jeho změně se změní 
– v současnosti ale změna nefunguje korektně a jako závislá jsou u právního stavu označené i 
parcely, které závislé být nemají, načtené z polygonu GIS nejsou závislé – nemění se 
automaticky) 

parcely mohou pracovníci EDIS GnŘ k právnímu stavu načíst z polygonu rozsahu památky v 
GIS, pokud tento existuje, přetrvává však problém načtení nadbytečných okrajových parcel, 
které je nutno dodatečně smazat 

nově bylo zavedeno zobrazení parcel u celků památek (ne u celků typu území), a to z více 
zdrojů:  

1) z právního stavu – PS (nese informaci o ochraně, jen parcely KP, ne NKP) 

2) závislá parcela z def. nebo přírůstkového bodu prvku celku – PC 

3) z podřazených prvků – PR 

4) z ručně zadaných parcel u celku - RU 



evidence pozemků 2 

v soupisu u celků se nezobrazují parcely z nepřímé lokalizace = lokalizace movitých památek v 
objektu 

v soupisu u celků se nezobrazují parcely dřívější PI – atribut dřívější PI byl kromě skutečného 
významu „dřívější“ použit v právních stavech pro provizorní označení parcel migrovaných z 
MonumIS.  Při hromadné úpravě načtení parcel z RUIAN byl tento atribut odzatržen a parcely 
tak zveřejněny – to jenom v případě, že všechny parcely byly v RUIAN. Pokud byť jen jedna 
parcela byla neevidovaná v RUIAN, atribut dřívější zůstal u všech parcel. Dřívější také 
znamená, že se parcely nezobrazí ve veřejném Katalogu u právního stavu, u prvku se parcely 
zatím nezobrazují.  

při zobrazení u celků se ruší duplicity podle výše uvedeného pořadí 1 - 4 

při vyloučení duplicit má přednost parcela z právního stavu s informací o ochraně, tedy parcela 
z PB/DB se nezobrazí a atribut závislá proto neuvidíme 

parcela se edituje vždy tam, kde vznikla, ne tam, kde se zobrazuje – tedy ručně je třeba 
přidávat nechráněnou parcelu k podřazenému prvku, pokud k němu patří, u celku se již zobrazí 
sama; chráněnou parcelu přidávat vždy u právního stavu – odtud se do soupisu (k celku) načte 
– bohužel jen k celku, ne k části 

v soupise sice lze ručně přidat parcelu k části souboru/areálu, ale tato parcela nebude mít 
stanoven rozsah ochrany, a to i když je vedena v právním stavu jako chráněná a bude se 
zobrazovat ve veřejném Katalogu ! (navrženo řešení, aby byl alespoň rozsah ochrany 
„neevidováno v ÚSKP“)  



evidence pozemků 3 

 

prvek - hrad Karlštejn 



evidence pozemků 4 

právní stav – KP hrad  Karlštejn 



indikativní seznam v soupise 

ve veřejném 
Katalogu se 
zobrazí pouze 
návrhy na NKP, 
nikoli na KP 



indikativní seznam – právní stav 

Pro navrhované památky 
je třeba založit nový 
právní stav se stavem 
ochrany I – teprve v tom 
případě a pokud je 
právní stav veřejný se 
návrh projeví ve 
veřejném Katalogu v 
památkové ochraně.  



autorství odborného popisu - zpracovatel 

není dosud technicky dořešeno – Katalog neumožňuje vícenásobné vložení Zpracovatele spolu 
s datumem zpracování 

Popisné údaje/Zpracovatel + Datum zpracování – vyplnit v případě významného doplnění 
nebo zcela nového zpracování zejména popisu, datace, slohového zařazení, autorství památky, 
hodnocení, historického vývoje a dějin, literatury a pramenů a také v případě založení nového 
prvku (tedy prvek by vždy měl mít zpracovatele, i když není dopracován) 

zárukou, že bude ctěn autorský přístup předchozích zpracovatelů by měli být redaktoři na ÚOP 

 



autorství odborného popisu - zpracovatel 



věda a výzkum 



věda a výzkum 



věda a výzkum 

správcem slovníku Věda a výzkum je Mgr. Stádníková  



věda a výzkum 

ke schválení redaktorovi v příslušném kraji nebo redaktorovi specializace 

územní příslušnost podle lokalizace objektu, nikoli podle lokalizace autora záznamu (kromě 
památek v zahraničí tedy žádný záznam nebude mít územní příslušnost GnŘ) 



památky přes hranice kraje 

poutní cesta z Prahy do Staré Boleslavi https://iispp.npu.cz/katalog/#/prvek/3055265 

 

poutní cesta má dva právní stavy, hlavní prvek 
je lokalizován podle prvního existujícího 
zastavení (Praha)→územní příslušnost hlavního 
prvku má pražské ÚOP 
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terminologie 

Hlavní X Celek – hlavní v soupise není totéž co hlavní v právním stavu – proto Hlavní v soupise 
budou přejmenovány na Celky, hlavní prvek se volí u právního stavu a nemusí to být  prvek 
areálu/souboru (např. pokud je chráněna jen sýpka ve venkovské usedlosti, je sýpka hlavním 
prvkem, ale ne celkem) 

Movitost (pro omezení přístupu) v Soupise/Identifikační údaje X Upřesnění typu ochrany v 
právním stavu (MOV) X Typ karty MOVITOST – lze použít pro nemovitost typu např. kamenné 
sochy, karta obsahuje pole Součást nemovitosti 

tzv. movité součásti nemovitosti jsou v právním stavu v upřesnění  jako NEM 

tedy statistiky vyhledané v soupise a v právních stavech nejsou totéž! 



terminologie - movitost 



ohrožené  - obnovené památky 

ohrožené = Fyzický stav/stupeň stavu je 4 nebo 5  

obnovené = Fyzický stav/stupeň stavu 4 nebo 5 se změnil na 1 a 2 

(je zde zřejmě chyba – jsou zde i změněné z 2 na 1) 



Google vyhledává Památkový katalog  



    

Irena Blažková 

NPÚ, generální ředitelství, oddělení památkové 
informatiky a odborných informačních systémů 
 
blazkova.irena@npu.cz 

Děkuji za pozornost 


