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testovací Památkový katalog https://iispptest.npu.cz/katalog 

provozní Památkový katalog https://iispp.npu.cz/katalog 

na podzim 2018 byla překlopena data z provozního PK na testovací, včetně okolních 
systémů – GIS, MIS, Tritius, ESS 

GIS nemá v testovací verzi všechny projekty a v projektech všechny funkce a data jako na 
provozu, odkazy mohou směřovat do jiného projektu nebo také nefungovat, jsou tam  i jiné 
identifikátory – proto nelze plnohodnotně testovat vzájemné vazby 

testovací MIS má pouze metadata, nikoli data, např. originály fotografií zde nelze stáhnout 

na TEST se přidávají opravy a další úpravy předtím, než se otestují a přesunou na PRODUKT 

 

TEST a PRODUKT 

https://iispptest.npu.cz/katalog
https://iispptest.npu.cz/katalog
https://iispp.npu.cz/katalog
https://iispp.npu.cz/katalog


Doplnění všech typů ochrany k prvkům pomocí 
prostorových relací z GIS – interní PK 

 

individuální ochrana, 
včetně rezervací, zón a 
svět. dědictví 

plošná ochrana – 
součást PZ, PR, SD 

leží na ploše , ale 
nechráněno 



Doplnění všech typů ochrany k prvkům pomocí 
prostorových relací z GIS 

Památková ochrana prvku = individuální ochrana, edituje se ručně 

Plošná ochrana prvku – prvek je součástí chráněného území, je tedy chráněn, needituje se - 
načítá se z GIS automatizovaně z polygonů chráněných území, 

Na ploše (Ležící na ploše KP/NKP/OP/NZ ) – prvek není sám chráněn, ale leží na pozemku, 
chráněném uvedenými typy ochrany nebo v OP, NZ, needituje se - načítá se z GIS 
automatizovaně z polygonů chráněných území,.  

 

každé pole z těchto 3 sekcí na kartě prvku má odpovídající sloupec v přehledu 

sloupce možno přeskupit, přidávat, ubírat z přehledu a svůj nastavený profil uložit (ikona 
Konfigurace úlohy)        - výchozí profil je zatím označen „výchozí 1.6“ 

hledání quick filtrem – jde tzv. dopočítávaná pole, kde je více atributů najednou, nutno používat 
hvězdičky 

 Pozor:  
1) vzhledem k tomu, že v GIS dosud nejsou zpracovány všechny polygony KP, nejsou údaje v sekci 
Na ploše úplné! 
2) vzhledem k tomu, že polygony ochranných pásem KP  jsou v GIS zpracovány tzv. „bez děr“, bude 
ochranné pásmo uvedeno i na samotné KP, kterou chrání (netýká se ochranných pásem PR, PZ) 



Doplnění všech typů ochrany k prvkům pomocí 
prostorových relací z GIS – veřejný PK 



Ústřední seznam – interní PK  



Ústřední seznam  

je nově zřízen na straně prvků – technicky je to podmnožina Soupisu, definovaná tak, jak to 
určuje památkový zákon – prvky sem spadají až od  fáze prohlášení. Atribut Prvek ÚSKP je 
automaticky vypočítán z fáze daného právního stavu.  

Ústřední seznam v PK má stejné funkce jako Soupis, editovat je možno kdekoli, jde o stále 
stejný prvek.  

Stejné vymezení prvků Ústředního seznamu je i ve veřejném PK. Ve veřejném PK tedy není 
dlaždice pro světové dědictví UNESCO, tu najdeme v Soupise, nicméně ochrana typu SD je u 
prvku uvedena. 

Vyhledávání přírůstků a úbytků ochrany  - jen pomocí běžného filtru 

 



Ústřední seznam – veřejný PK 



Ústřední seznam – veřejný PK 

Základní hledání je v zásadě fulltextové, nelze tedy očekávat přesné výsledky. Přesné výsledky dává 
rozšířené vyhledávání. Lokalizační údaje kraj - okres – obec- část obce se postupně rozbalují po zadání 
nadřazeného celku – bude ještě upraveno.  



Soupis – veřejný PK – rozšířené vyhledávání 

V ÚSKP a v Soupise jsou o něco málo odlišné možnosti vyhledávání: v ÚSKP Pouze hlavní záznamy 
památek, Chráněno aktuálně – již nechráněno –vše, v Soupise Pouze celky, Fáze ochrany. 
Nabídka atributů k vyhledávání se liší podle zvolených dlaždic, např. Přírůstky a úbytky památkové 
ochrany lze vyhledávat v ÚSKP jen při volbě jednotlivého typu ochrany. 



Indikativní seznam a návrhy na ochranu/zrušení 
ochrany 

Indikativní seznam (NKP)  odpovídá nyní veřejnému PK – je pouze pro NKP. Indikativní seznam 
se vytváří automaticky na základě toho, že je zanesen na kartě prvku Návrh na prohlášení  s 
typem ochrany NKP a je uvedeno Hodnocení komisí komisí Ministerstva kultury ČR jako 
doporučeno. Indikativní seznam NKP je veřejný – obsahuje jen aktuální návrhy, tj. již 
prohlášené NKP se tam nedostávají. (Bude ještě doplněn indikativní seznam UNESCO.) 

Nově vznikl seznam Návrhy na ochranu/zrušení ochrany – interní seznam pro evidenci návrhů 
a zrušení, včetně záznamů o hodnocení všemi komisemi (ÚOP, metodická centra, generální 
ředitelství) + nový slovník pro tyto komise (slovník není v Codebooku, pouze interní v PK). 

 

 



Postup zpracování návrhů 

1) u prvku v podzáložce Návrh na ochranu/zrušení ochrany vytvořit záznam 

2) Hodnocení návrhů se vyplňuje v seznamu Návrhy na ochranu/zrušení ochrany, kam lze odskočit 
přímo z karty prvku 

3) právní stav se edituje až v okamžiku zaslání návrhu MK ČR 

podrobný návod viz Znalostní báze – popis polí a jejich vyplňování: 

 Intranet/Znalostní báze/Památkový katalog/Soupis/Evidence návrhů na ochranu a hodnocení  

 Intranet/Znalostní báze/Památkový katalog/Památkováochrana/ 
Doprohlašování/odprohlašování části areálu/souboru - editace ÚOP a GnŘ - verze 1.6 

 



Návrhy na ochranu/zrušení ochrany 



Návrhy na ochranu/zrušení ochrany – hodnocení 
komisí 



Úpravy právního stavu – fáze ochrany u jednotlivých 
prvků 

Na záložce Právní stav jsou nové Fáze ochrany (sloučen slovník fáze a stavy ochrany) –  - 
umožní správně vyjádřit doprohlašování a odprohlašování částí areálů.  

Přidán nový atribut Zapsáno, který byl dříve nesystémově obsažen ve slovníku stavů/fází. 

Na záložce Související prvky jsou u jednotlivých částí areálů/souborů vidět atributy Hlavní, 
Chráněno, Fáze ochrany, Chráněn OD, Chráněn DO. Možno přeskupit sloupce. 

změny u ochranných pásem – záložka Předměty ochrany, u KP, NKP atd.  je záložka Ochranná 
pásma 

Editace do/odprohlašování ze strany ÚOP:  

1) založit právní akt do/odprohlášení (je možno bez návrhového režimu),  

2) do stávajícího právního stavu přidat související prvek nebo změnit údaje u souvisejícího prvku 
(jen v návrhovém režimu) 

 



fáze ochrany - slovník 

slovník Fáze ochrany – které fáze  jsou veřejné (prvek s právním stavem v dané fázi je veřejný),  které jsou 
součástí  ÚSKP (prvek s právním stavem v dané fázi je součástí ÚSKP), Status = zjednodušené třídění pro 
vyhledávání ve veřejném ÚSKP a pro GIS, které fáze může editovat oprávněný pracovník ÚOP 
 
cesta: PK/Slovníky/Slovníky památkové ochrany/Fáze ochrany 



fáze ochrany 



úpravy právního stavu 

Seznam právních aktů – atributy Platný územní rozsah, Polygon GIS 

Související prvky - atributy Hlavní, Chráněno, Fáze ochrany, Chráněn OD, Chráněn DO.  



konec 1.části 

 


