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Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP)
Integrovaný informační systém památkové
péče (IISPP) - portál ePamátky na
https://www.npu.cz, https://iispp.npu.cz

Památkový katalog- veřejný
https://pamatkovykatalog.cz, interní
https://iispp.npu.cz/katalog
Památkový geografický informační systém
(PaGIS) - https://geoportal.npu.cz
Metainformační systém digitální
dokumentace (MIS) –
https://iispp.npu.cz/mis
IS pro dokumentační fondy (archivy) a
knihovny – Tritius a jeho veřejná část
Carmen https://iispp.npu.cz/carmen
Informační systém o archeologických
datech (ISAD) https://isad.npu.cz/

IISPP
neveřejné a neintegrované systémy
NPÚ:
Castis – evidence a správa
mobilárních fondů (v Památkovém
katalogu jsou mobiliární fondy
vedeny jen jedním záznamem por
každý fond) → zveřejnění vybraných
předmětů na portálu e-Sbírky
http://www.esbirky.cz/
ArtGuard – IS pro movité památky a
předměty kulturní hodnoty – pro
spolupráci s Policií ČR a největším
vlastníkem movitých památek –
Římskokatolickou církví
neveřejný systém:
správa číselníků Codebook
https://iispp.npu.cz/codebook/code
books

Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP)
jednotlivé systémy vznikaly
postupně v různou dobu a
proto jsou integrovány v
různé míře
integrace = systémy vzájemně
sdílejí data, mají společné
slovníky, jednotlivá pole v
různých systémech jsou
pojmenováním i obsahově
sladěna; výměna dat probíhá
prostřednictvím webových
služeb
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Památkový katalog - koncepce
byl uveden do provozu v prosinci 2015 jako náhrada za již technicky zastaralý
systém MonumIS/MonumNet; průběžně doplňován a rozvíjen
webová aplikace, umožňuje editaci na jednotlivých územních odborných
pracovištích NPÚ i mimo NPÚ (crowdsourcing) – MonumIS se editoval jen na
lokální síti, později měl v omezené míře i webovou část MonumNet
plná integrace s ostatnímu systémy – PaGIS, MIS, ISAD, Tritius, LDAP
(autorizace, přístupy – single sign on), přičemž Památkový katalog má
zastřešující úlohu
jednoznačná vazba na prostorovou identifikaci v GIS umožní mít stále aktuální
údaje (v evidenci PK nemusí být aktuální!), zamezí duplicitám
vazby na dokumentační fondy (evidence Tritius) umožní trvale shromažďovat
a doplňovat informace k objektu na jednom místě
systém umožňuje evidenci všech objektů (prvků) památkového zájmu, nejen
součástí ÚSKP, komplexní pohled na objekty pro různé účely, včetně vědy a
výzkumu , umožní vyhodnocení a návrh na ochranu nebo zařazení do tzv.
územně analytických podkladů

Památkový katalog - koncepce
základní jednotkou je PRVEK – obecná
entita, reprezentuje fyzicky existující
movitý nebo nemovitý objekt, část
objektu, území
prvek může mít PRÁVNÍ STAV/STAVY =
vlastnost prvku, která vyjadřuje, že je
určitým způsobem chráněn, případně
navrhován na ochranu (je kulturní
památkou, národní kulturní památkou,
památkovou rezervací atd.)
základní částí Památkového katalogu je
seznam prvků (Soupis) a seznam
právních stavů (Památková ochrana) a
vazby mezi nimi (N : N, tj. více prvků
může mít jeden právní stav a jeden
prvek může mít více právních stavů)
prvky mohou být hierarchicky řazeny,
počet úrovní hierarchie není omezen

hierarchie
areálu
památky

veřejný PK – památková ochrana

odkazy na
právní stav

památková ochrana
Památková ochrana prvku = individuální ochrana, edituje se ručně
Plošná památková ochrana – prvek je součástí chráněného území, je tedy
chráněn, tato ochrana se needituje - 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, tato
ochrana se needituje - načítá se z GIS automatizovaně z polygonů
chráněných území.

Pozor:
vzhledem k tomu, že v GIS dosud nejsou zpracovány všechny polygony KP, nejsou údaje v sekci Na
ploše úplné! Jsou zpracovány polygony NKP, SD, chráněných území – PR, PZ a ochranných pásem.

veřejný PK – vazby na ostatní systémy

prvek

právní stav

dokumenty MIS

veřejný PK – další vazby
lokalizace na mapě
prvek

plánová dokumentace Tritius

Migrace dat, čištění, zveřejňování
migrace z předchozích centrálních i lokálních
systémů: MonumIS, ArtGuard, doplňkové
tabulky vazeb mezi systémy MonumIS, GIS,
lokální databáze pro tzv. obnovu identifikace
vznikly duplicity i multiplicity zejména u
částí areálů a souborů – odstraňovány
nástrojem na tzv. ztotožňování duplicit

u nemovitých památek je v zásadě provedeno
odstraňování duplicit, chráněné památky a
chráněná území mají alespoň jeden veřejný
záznam na úrovni celku areálu/souboru nebo
samostatné památky; některé areály již mají
zveřejněny i jednotlivé části
nechráněné památky a území jsou zveřejňovány
podle uvážení autorů po dokončení záznamu,
veřejné jsou výstupy z vědeckovýzkumné
činnosti

Migrace dat, čištění, zveřejňování - movité
movité památky jsou neveřejné, s výjimkou
vybraných národních kulturních památek
vzhledem k personálnímu zajištění a prioritám
základní evidence mobiliárních fondů je
odstraněna jen část duplicit, také kontrola
lokalizačních údajů, fotodokumentace,
základního popisu (anotace) probíhá postupně

je zde stále ještě přes 25 000 záznamů, které byly
migrovány z Art Guardu a většinou jsou duplicitní

jak využít Památkový katalog pro zpracování stanovisek
v PK lze zjistit všechny typy ochrany, lze dohledat
rozhodnutí o prohlášení v ESS, text vyhlášky k
plošné ochraně v MIS
lze zjistit předchozí stanoviska a rozhodnutí
správního orgánu k danému objektu (vazba na
ESS – jen v interním PK)
lze najít fotodokumentaci, minimálně 1
identifikační foto, často ale i historické fotografie
záznamy o dalších archivních dokumentech (např.
plánová dokumentace, SHP, restaurátorské
zprávy)
lokalizaci objektu v mapě (tzv. definiční nebo
přírůstkový bod), u právního stavu lze najít
plošné vymezení památky v mapě – plošné
ochrany vždy, u kulturních památek je
zpracována jen zčásti
popis a hodnocení objektu, popis památkové
hodnoty

1917

události – záznam historie objektu

formou události je možné zaznamenávat starší i novodobou historii objektu – k události
možno přiřadit zejména dataci, aktéry, popis
naopak monitoring byl z událostí vyřazen – zadává se do záložky Údaje o stavu prvku

Veřejný PK - Ústřední seznam a Soupis

Ústřední seznam kulturních památek je vytvořen jako podmnožina prvků Soupisu, definovaná
tak, jak to určuje památkový zákon – prvky sem spadají až od fáze prohlášení

Soupis – veřejný PK

 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
 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.

co můžeme např. zjistit? - statistika k 20.9.2021
interní PK: počet prvků chráněných i nechráněných 285 734, z toho 72 290
veřejných (všechny movité kromě vybraných národních kulturních památek
jsou neveřejné)
z toho 157 490 je „nemovitých“ , 128 245 „movitých“ (mají atribut pro
omezení přístupu, tj. včetně tzv. movitých součástí nemovitosti)
počet celků (záznam areálu/souboru, samostatné památky nebo území)
130 127
počet záznamů ÚSKP 229 113 (= počet památkových objektů), z toho 94 224
celků památek a území (rejstř. čísel) X počet právních stavů 99 221
(zahrnuje movité i nemovité KP, chráněná území a objekty i území ve stádiu
návrhu nebo zrušené) – nejde o ÚSKP, tam spadají jen objekty prohlášené
posuzovat rozsah památkového fondu podle počtu rejstř. čísel
znamená zkreslený pohled – sčítáme zámek s 50 objekty s jednotlivými křížky
a kapličkami

možnosti rozvoje
rozšíření o evidenci archeologických dat (náhrada celého systému ISAD) –
již se připravuje
pro usnadnění práce využití tzv. průvodců, které pro ustálené postupy
provedou editora jednotlivými kroky – nyní se připravuje pro hromadné
úpravy některých atributů (změna prostorové identifikace, změna vlastníka,
změna vazby na celek)
možnost většího využití v procesu péče o památky – vytvoření tiskových
sestav pro závazná stanoviska a pro návrhy prohlášení, podobně jako se již
nyní využívají pro sdělení o památkové ochraně a mnohé další v odboru
evidence a dokumentace; možnost evidovat zásahy na památce (tzv.
události)
otázka řešení „duplicitních“ evidencí: Art Guard – funkce pro vyhledávání,
ikonografický slovník, provenience
možnost revize a zprovoznění sekce pro operativní dokumentaci – od
přechodu z MonumIs na Památkový katalog není evidována nikde

nástroje pro spolupráci s veřejností – možnost hlášení chyb, i doplňování
záznamů

evidence podnětů k rozvoji - Mantis
aplikace slouží pro hlášení chyb, pro dotazy k editaci i pro podněty k rozvoji
od počátku PK je zde evidováno 875 tiketů, z toho 690 bylo vyřešeno
185 je dosud v řešení nebo čeká na kapacity časové, personální, ale hlavně
finanční

děkuji za pozornost
kontakt:
blazkova.irena@npu.cz
tel. 257 010 146, 602794063

