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Památkový katalog byl uveden do provozu 1.12.2015 – funguje více než 3,5 roku 

od spuštění doznal Památkový katalog jako aplikace dosti zásadní úpravy – viz příspěvek dr. 
Podolníkové za poslední rok 

Mantis: od počátku existence Katalogu bylo řešeno 738 tiketů, z toho 494 bylo vyřešeno, 
kolem 244 se řeší nebo je čeká na pozdější řešení 

jen verze 1.6 zahrnovala 112 tiketů 

 

 

Úvod 

.  

 rozvoj aplikace 
 čištění a obohacování dat 



doplnění anotací a identifikačních fotografií na úrovni celků nemovitých památek 

ztotožnění duplicit nemovitých památek 

doplnění prostorové identifikace celků nemovitých památek 

zveřejnění všech celků nemovitých památek 

zveřejnění movitých národních kulturních památek 

odstranění duplicit ochrany 

průběžné odstraňování chyb v evidenci 

editace části výstupů vědy a výzkumu 

atd. 

čištění dat – co je hotovo 



Nemovité záznamy - zveřejňování areálů  

kontrola hierarchie - odpojit nevhodně připojené samostatné movité památky, pro 
usnadnění lze předtím použít Kopírování PI z nadřízeného prvku - pozor, u movitých 
památek jde o nepřímou lokalizaci, nutno zaškrtnout  

přečíslování záznamů - nástroj Přidělení nového katalogového čísla  

anotace k částem areálů (často je zde chybně zkopírována anotace k celku) 

kontrola a doplňování PI u částí (návod ve Znalostní bázi)  

zkontrolovat chráněno x nechráněno – správná vazba na právní stav 

případně opravit nevhodnou Kategorii prvku a doplnit Typ prvku (u většiny záznamů je, 
avšak je to velmi potřebné pro vyhledávání) 

po kontrole areál ihned zveřejnit celý najednou  

 

priority editace dat v roce 2019  



Movité záznamy 
kontrola hierarchie - odpojit nevhodně připojené samostatné movité památky, pro 
usnadnění lze předtím použít Kopírování PI z nadřízeného prvku - pozor, u movitých 
památek jde o nepřímou lokalizaci, nutno zaškrtnout  

ztotožňování duplicit 

přečíslování záznamů - nástroj Přidělení nového katalogového čísla  

anotace k částem (často je zde chybně zkopírována anotace k celku) 

kontrola a doplňování PI u částí (návod ve Znalostní bázi) – u movitých velmi často chybí a 
záznam je označen nesprávně jako nelokalizovatelný!! 

případně opravit nevhodnou Kategorii prvku (vadné rozlišení částí objektů a samostatných 
objektů) a doplnit Typ prvku 

 

priority editace dat v roce 2019  



vzniku památky, které se ve veřejném Katalogu zobrazují jako událost „vznik“ bez 
jakýchkoli dalších informací. Událost vznik by měla mít vyplněno pole Datace 
(nikoli Specifikace datace) a pokud jsou známi i Aktéři (tj. autoři, nikoli Specifikace 
aktérů). Údaje o dataci a autorech v záznamu události nebo na kartě prvku velmi 
často jsou, ale z migrace jsou v polích, která se nezobrazují. Např. vila Tugendhat 
kat. č. 10000126603. (Údaje nemohly být namigrovány do správných polí proto, že 
ve zdrojové databázi nebyly ve standardní podobě.)  

sloh je u mnoha záznamů jako „dosud neurčený“ a ve Specifikaci jsou různé 
doplňující informace, které jsou buď přímo určením slohu nebo určením datace 
nebo i jinými údaji, které by patřily do Popisu nebo Historického vývoje apod. 
Vzhledem k tomu, že v anotaci je sloh mnohde uveden, tak k tomu údaj sloh 
„dosud neurčený“ působí ve veřejném PK nevhodně.  

 

další editace dat v roce 2019  



indikativní seznam UNESCO 

tiskové sestavy v soupise 

operativní dokumentace? 

hromadné úpravy 

FAQ – často kladené dotazy či metodická nápověda 

aktualizace příruček? 

 

co chybí v aplikaci 



zobrazení rozsahu chráněných objektů a území u právního stavu v interním i 
veřejném PK v okně přímo na kartě 

otázka bodového zobrazení lokalizace v jednoduché, veřejnosti srozumitelné 
mapě 

otázka evidence parcel u prvku a právního stavu – parcely se dotahují k prvku 
celku z právního stavu (u KP) a z podřazených prvků, ale u podřazených prvků 
nelze parcely přiřadit s příznakem ochrany 

náměty pro další rozvoj aplikace  



neusínat ! 


