
CZ_RETRO
versus
Památkový katalog



Náhodně vybraná karta Památkového katalogu



Co z CZ_RETRO vidí uživatel Památkového katalogu? Prakticky nic.
Pojem „historické lokality“ CZ_RETRO nezná.
Ve skutečnosti se ukazuje kód CZ+jméno historické osady a reálný typ lokality (ale 
to uživatel netuší).
Proč se ukazují údaje o obci, okrese a kraji, které jsou uvedeny jinde?
Proč není uveden raději historický mikroregion a oblast?
Proč není uvedena příslušnost k případné čtvrti a dílu historické osady?



Aktuální administrativní příslušnosti jsou uvedeny na jiném místě téže karty.
Příslušnost KP ke dvěma administrativním lokalitám/úzením? Někdy ano, ale pouze 
na hranici. Zde jde o zjevnou chybu (Velké Hamry a Litomyšl dělí stovky kilometrů). 
Jak se to stalo?



Příslušnost KP ke dvěma lokalitám CZ_RETRO? Ano, ale pouze na hranici (typicky 
most). V případě této KP je to špatně. Kdo a proč to vyplnil? KP uvnitř jedné histo-
rické osady prostě nemůže současně patřit k jiné historické osadě.



K čemu jsou kódy CZ / je vůbec CZ_RETRO potřeba?

Identifikátor nemovitostí:

1) kód definičního bodu (DB), resp. IDOB_PG, resp. „kód paGIS“
2) kód přírůstkového bodu

Identifikátor sídel:

kdyby se měly užívat kódy RSO/RUIAN, musely by se používat až 4 číselné řady 
současně

lze vymyslet úplně nový kód...

..ale proč, když existuje kód CZ?



Kód CZ se užívá jako identifikátor:

1) pro záznamy/dokumenty týkající se celého sídla nebo jeho části (letecký sní-
mek Hulína)

2) pro vyjádření příslušnosti entity (DB, PB) do historické osady a její čtvrtě a 
dílu

3) jako identifikátor chráněných území, i když k tomuto účelu nebyl zamýš-
len. Od verze CZ_RETRO 2019/2020 to bude možné v plné míře, protože vždy 
existuje lokalita, k níž lze chráněné území vztáhnout (její bod vždy leží uvnitř 
polygonu chráněného území). Nejčastěji jde o bod/kód historické osady, někdy 
i čtvrti, ale v nestandardních případech též o díly HO, popř. body nepolygono-
vých subtypů.

Tento bod (a nikoli na polygon historické osady!!!) se má užiuvateli ukázat při 
Zobrazení na mapě. Samozřejmě by se však měl ukázat optimálně polygon 
chráněného území.



K čemu CZ_RETRO není potřeba? Ke zjištění aktuální administrativní příslušnosti.



Olbramovice: 1 obec, 1 osada, 1 kú, 1 ZSJ, 3 SO



Z RÚIAN/RSO nelze zjistit, že jde o 1 městečko a 3 vesnice (dříve též obce).



Rekonstrukce historických sídel a jejich vrácení na mapu je cílem CZ_RETRO.



RÚIAN/RSO v tom vůbec nepomohou: ani hranice SO nelze použít...



Lokality zaniklé



Jak vypadaly rozsáhlejší oblasti...



...které prodělaly celkovou (likvidační) proměnu



Základní připomenutí: 4 základní třídy prvků CZ_RETRO (“vrstvy”):     lokality (body)



historické osady (urbanistické osady)



čtvrtě (jen v členěných historických osadách)



díly (“pouhé” díly i nečleněné čtvrtě a historické osady)



Teprve soutisk dává srozumitelný obraz sídla/území.




