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aktuální verze 1.7.1  

Soupis obsahuje přes 285 000 prvků 

Ústřední seznam přes 229 000 prvků, 
z toho přes 94 000 hlavních 

Seznam právních stavů přes 99 200 
záznamů (ne každý právní stav patří 
do ÚSKP) 

 
 

 

stále probíhá 
 rozvoj aplikace 
 čištění a obohacování dat 

editory i hromadnými 
úpravami 

Památkový katalog – stav září 2021 



odlišení zveřejňovaných polí v interním PK (název pole je červeně) 
možnost vyhledání AktStavId  s platným územním rozsahem – v přehledu 
právních stavů + filtr Právní stavy s platným územním rozsahem a 
chybějícím polygonem GIS 
úpravy pro prezentaci vědy a výzkumu – možnost vyhledávat ve veřejném 
PK podle Specializace, Tematického okruh, Oblasti vědy a výzkumu, 
Názvu tematického okruhu, kódu úkolu vědy a výzkumu. 
dlaždice pro Světové dědictví v části ÚSKP 
mechanismus pro vytvoření Indikativního seznamu světového dědictví 
(není zatím naplněn daty) 
další doladění struktury dat a vyhledávání ve veřejném Památkovém 
katalogu 
úpravy pro archeologii v interním PK – záložka Archeologická památková 
péče – duplikuje památkový potenciál, do budoucna přibydou vazby 
(AMČR) a další pole  
 

 

vybrané realizované úpravy  



úpravy zpracovatelů v autorizaci odborné části - navázání na 
slovník Subjekty 
úpravy slohů M1889 – přemigrování ze Specifikace do Sloh 
(napojení na slovník) 
u právních aktů úpravy datumů 
vytvoření právních aktů pro zápisy movitých  památek – aby 
se ve veřejném PK v sekci právní akty objevil zápis památky 
a další, včetně oprav v případech, kdy selže synchronizace s 
okolními systémy, zejména GIS, MIS, Tritius 
 

 

hromadné úpravy dat  



zobrazení polygonu prvku na mapě - zatím v interním PK – 
aktuálně pro projekt Archeologie z nebe 
zobrazení nadřazených pojmů u Typu prvku při editace a 
vyhledávání podle nadřazených pojmů 
zobrazení nových atributů z MIS – Přístup a Pro úřední 
potřebu – v souvislosti s úpravou v MIS 
funkce pro uživatelské hromadné úpravy dat – prostorová 
identifikace, vlastník prvku, vazba na celek – hlavně pro revizi 
movitých památek 
úprava Datace, respektive událost vznik 
úprava událostí – možnost propojení jedné události na více 
prvků 
 
 

 

vybrané připravované úpravy  



priority od r. 2019 (zápis z porady vedoucích EDIS z 12.12.2019) stále trvají 

Nemovité záznamy  
 zveřejňování částí 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) – oprava nesprávného územního 
rozsahu „objekt nelokalizovatelný“ 
zkontrolovat u všech částí chráněno x nechráněno – správná vazba na právní stav 
případně opravit nevhodnou Kategorii prvku (areál/soubor, objekt, část objektu, území) a 
doplnit Typ prvku (u většiny záznamů je, avšak je to velmi potřebné pro vyhledávání) 
zkontrolovat i typ karty 
po kontrole areál ihned zveřejnit celý najednou  

 

priority editace dat 

 úprava údajů u přemístěných a zmovitněných památek 
 úprava údajů u tzv. pozdně zapsaných památek 



objekt nelokalizovatelný – celkem 19415, z toho 669 
nemovitých 



Movité záznamy 

základní revize 

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 



ztotožněné záznamy (srpen 2021) celkem: 
77 872 prvků 

M (movitost pro omezení přístupu) = ne: 
68 510 prvků ze 157 304 

M (movitost pro omezení přístupu) = ano: 
9 362 prvků ze 128 241, 

přičemž k 17.6.2020 bylo ztotožněných 
movitých záznamů 6054, tj. za rok přibylo cca 
3 300 ztotožněných záznamů 

statistika ztotožňování 

Panna Maria, dřevořezba, autor originálu 
fotografie ISO-B 



problém záznamů vznikajících v rámci projektů vědy a 
výzkumu, které nemají uvedenu památkovou ochranu, 
zejména objektů v rámci chráněných areálů, případně částí 
objektů 

někdy i problém nekvalitních a nedostatečných záznamů s 
věcnými chybami, nesprávným obsahem polí apod., které ale 
jsou zveřejněny – neznalost definice areálu, objektu, části 
objektu, volba karty, movitost x nemovitost apod. 

řešení: 1) informovanost o probíhajících projektech: odbor 
vědeckého tajemníka GnŘ zašle seznam aktuálních i v blízké 
době skončených projektů (cca 5 let zpět), které zahrnují 
editaci v PK, odboru evidence a dokumentace, který bude 
informovat vedoucí EDIS na ÚOP 

2) školení pro editory VaV se zaměřením na dodržování 
pravidel editace a správnou evidenci ochrany (listopad 2021) 

3) vzájemná součinnost – určený pracovník EDIS na ÚOP tzv. 
„zodpovědný redaktor“ bude informován o editaci a zajistí 
jednak schválení úprav, jednak uvedení ochrany u nových 
záznamů, případně sjednocení metodického přístupu 

sladění editace pro VaV a evidence ochrany 

dieselová elektrárna Kadaň 

pivovar Bílina alias „objekt I“ alias 
Lobkowiczká elektrárna 



seznam ve znalostní bázi 
https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-
/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Zodpov%C4%9Bd
n%C3%AD+redakto%C5%99i+PK 

na ně směřovat žádosti o schválení – PK sice nabídne 
jen ty redaktory, kteří jsou pro daný záznam 
relevantní podle lokalizace v daném kraji, ale 
vzhledem k tomu, že oprávnění redaktora má na 
každém pracovišti více pracovníků, je nutno určit, kdo 
tuto funkci bude skutečně vykonávat se všemi 
povinnostmi: metodické sjednocování editace, aktivní 
vyhledávání a oprava chyb, spolupráce s editory 
projektů vědy a výzkumu 

k redakci záznamů z VaV by měla sloužit i role správce 
specializace (SPRAVCE_PRVKU<+kód specializace>), 
která je nyní přidělena jen u tří specializací: moderní 
architektura, industriální dědictví a archeologie. Tato 
role má nižší oprávnění než redaktor, nemůže přímo 
opravovat prvky s právním stavem.  

 

zodpovědní redaktoři a správce specializace 

https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Zodpov%C4%9Bdn%C3%AD+redakto%C5%99i+PK
https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Zodpov%C4%9Bdn%C3%AD+redakto%C5%99i+PK
https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Zodpov%C4%9Bdn%C3%AD+redakto%C5%99i+PK
https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Zodpov%C4%9Bdn%C3%AD+redakto%C5%99i+PK
https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Zodpov%C4%9Bdn%C3%AD+redakto%C5%99i+PK
https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Zodpov%C4%9Bdn%C3%AD+redakto%C5%99i+PK
https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Zodpov%C4%9Bdn%C3%AD+redakto%C5%99i+PK


areály by se měly zveřejnit najednou celé, zejména, 
když jde o kulturní památky a zejména všechny 
chráněné části areálu památky, jinak mohou 
vzniknout nejasnosti ohledně rozsahu ochrany 

to je někdy v rozporu s potřebami editorů vědy 
výzkumu, kteří zpracovávají jen úzké téma, zbytek 
areálu je nezajímá; zároveň mají povinnost výsledek 
projektu zveřejnit 

je nutno spolu komunikovat a vyjít si vstříc – 
dohodnout se, kdo zpracuje ostatní části areálu, 
pracovník EDIS k nim přidá památkovou ochranu 

pozor zejména na zveřejňovaná pole! – jsou nově 
odlišena červenou barvou 

zveřejňování areálů 

Kladruby, areál hřebčína - vodojem 



Údaje o předchozích zpracovatelích by neměly být nikdy 
mazány, ani v případě celkového přepracování záznamu.  
Jen přidávány. (Pouze pokud došlo ke zjevnému omylu, 
kdy uvedený zpracovatel nikdy neměl se záznamem nic 
společného, je možné chybu opravit.) 

Při založení nového záznamu (prvku) by měl být první 
zpracovatel vždy uveden, tedy ten, kdo záznam založil, i 
když záznam není kompletní – tj. za každý záznam by měl 
být někdo odborně odpovědný, minimálně povinná 
anotace je vysoce odborná práce.  

Další zpracovatelé se již zaznamenají pouze v případě 
úpravy odborného obsahu – např. vložení nebo upřesnění 
datace, slohu, stavebně historického vývoje apod., nikoli 
opravy gramatické nebo stylistické chyby, připojení 
fotografie, úpravy prostorové identifikace, právního stavu, 
fyzického stavu apod.  

 

Autorizace odb. části 

Kladruby- vodojem – zneveřnili, přestože jiné části jsou veřejné – 
proč? 



po vytvoření nové podrobnější struktury 
záznamu proběhlo přemigrování dat všech 
záznamů, tj. vytvořily se nové citace v závislosti 
na tom, zda jde o literaturu nebo pramen (L/P) – 
definice literatury nebo pramenu jsou různé, v 
různých kontextech se liší, já jsem zvolila 
pragmatický přístup z hlediska, zda jde o unikátní 
výskyt a tedy chceme v citaci vidět, kde se 
pramen nachází  

 preferovat užití strukturovaného záznamu ve 
slovníku v Památkovém katalogu, pokud 
literatura nebo pramen není v Tritiu 

více ve znalostní bázi 
zdehttps://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-/wik 
i/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Literatura+a+pra
meny 

pozor - návod je v příloze stránky 

literatura a prameny – realizace 2020 

Fond Popis L/P 

PE OK Periodika L 

KN OK Monografie L 

AN OK Články L 

SD OK Speciální dokumenty P 

ST OK Staré tisky P 

DP OK Studentské práce P 

      

Fond Popis L/P 
PD plánová dokumentace P 
MP mapy a plány území P 
PP průzkumy, posudky, zprávy P 

RZ restaurátorská dokumentace (restaurátorská 

zpráva, záměr, průzkum, posudek) 

P 

AZ archeologické výzkumy, posudky, zprávy P 
IK ikonografická dokumentace P 
FO fotografická dokumentace P 
AU audiovizuální dokumentace P 



strukturované údaje ve 
slovníku Památkového 
katalogu – citace se 
vytvoří automaticky, 
záznam lze pak výhodně 
použít vícekrát 

slovník Literatura, prameny 



na produktu: 

* Evidenční list NEMOVITÉ památky 

* Katalogový list NEMOVITÉ památky 

* Evidenční list JEDNOTLIVÉ MOVITÉ památky 

* Katalogový list MOVITÉ památky 

* Seznam MKP" 

podrobný popis zde https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-
/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Tiskov%C3%A9+sestavy 
(Ing. Buršík) 

Před tiskem evid. listu musí ten, kdo tiskne (= vlastník 
záznamu=pracovník EDIS ÚOP), zkontrolovat a případně 
opravit rozsah památky (výčet pozemků a jejich ochranu)!! 

Katalogový list může vytisknout každý, kdo má oprávnění ho 
vidět. Byl z něj vyjmut výčet pozemků, protože  dosud 
nezkontrolované záznamy mohou mást – není správně 
uvedena ochrana. 

na testu jsou další tiskové sestavy ve vývoji 

tiskové sestavy 

https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Tiskov%C3%A9+sestavy
https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Tiskov%C3%A9+sestavy
https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Tiskov%C3%A9+sestavy
https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Tiskov%C3%A9+sestavy
https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Tiskov%C3%A9+sestavy
https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Tiskov%C3%A9+sestavy


úprava údaje o vzniku památky (Datace): datace je vytvářena z pole Událost, pokud je 
zaškrtnuto políčko Vznik – protože ale máme událost vznik a někteří editoři používají 
zaškrtávají pole nevhodně (např. pro zánik, restaurování apod.), měla by být datace 
vytvářena jen z na základě události „vznik“ a zaškrtávací pole zrušeno. Cílem je, aby 
datace (vznik) byla jen jedna a byla tak možno vyhledávat památky podle stáří. Pokud 
jde o přestavby a přístavby, je potřeba zvolit jinou událost než vznik, případně na 
přístavbu vytvořit prvek „část objektu“ a u něj uvést vznik. 

Údaje o dataci a autorech v záznamu události jsou z migrace v polích, kde by neměly 
být: mělo by být vyplněno pole Datace (nikoli Specifikace datace) a Aktéři (tj. pole 
Aktéři, nikoli Specifikace aktérů). nebo na kartě prvku velmi často jsou, ale z migrace 
jsou v polích, která se nezobrazují. Např. vila Tugendhat kat. č. 10000126603. (nutno 
zvážit hromadné přemigrování) 

připravujeme v r. 2021 



v r. 2020 drobné úpravy pro archeologii 
– záložka Archeologický památková 
péče, kde budou kromě údajů o území s 
archeologickými nálezy umístěny další 
vazby 

hromadné doplnění atributu 
specializace „archeologie“ – možnost 
filtrování archeologických památek ve 
veřejném PK a zároveň ustavení správce 
specializace (Mgr. Čáni) 

příprava úprav Památkového katalogu 
tak, aby převzal roli nynějšího ISAD, 
zejména SAS (Státní archeologický 
seznam) a ÚeVO (ústřední evidenci 
oznámení o archeologických akcích) 

založení nových prvků archeologických 
lokalit v PK na základě údajů z 
Archeologické mapy ČR – v rámci 
projektu Archeologie z nebe 

archeologie v Památkovém katalogu 

hradiště Roviny Domoušice 



blazkova.irena@npu.cz 

děkuji za pozornost 


