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Společnost pro obnovu vesnice a malého města



Projekty SOVAMM: Atlas lidové architektury (GA103/94/1488 - Atlas lidové architektury (1994-1996, 
GA0/GA) // PK99P04OPP034 - Atlas lidové architektury České republiky (1999-2001, MK0/PK)) 
- Záměr SOVPIS (Prostorový IS architektury a sídel)



S řešením Atlasu je spojen vznik databáze sídelních lokalit 
v českých zemích CZ_Retro (autor Karel Kuča) http://sovamm.
wz.cz/o_kodech.htm, kterou SOVAMM používá pro základní pro-
storovou identifi kaci ve svých projektech od r. 1996. Tato databáze, 
obohacená o prostorový rozměr ve stejnojmenné geodatabázi 
CZ_Retro, je od r. 2007 základem prostorové indentifi kace 
lokalit v rámci Integrovaného informačního systému pa-
mátkové péče (IISPP). V rámci IISPP je geografi cká část IISPP 
publikována webovým mapovým projektem CZ_Retro a mapo-
vými službami (http://mapy.npu.cz/ArcGIS/rest/services/projekty/
CzRetro/MapServer/4). Od roku 2012 je aplikována také na www.
znicenekostely.cz. Od r. 2014 je databáze CZ_Retro rovněž vyu-
žívána v projektu INTERPI, kde našla uplatnění v geografi ckých 
autoritách..



Projekty SOVAMM: SHP Národního parku Podyjí (PK96P03OPP014 - Stavebně historický a urbanistic-
ko historický výzkum NP Podyjí a jeho OP - modelový příklad GIS a systému urbanistické stability (1996-
1997, MK0/PK) // příklad Popice (katalog objektů a map. část v GIS)



Projekty SOVAMM: Litomyšlsko Vysokomýtsko (PK99P04OPP035 - Litomyšlsko, Vysokomýtsko, sou-
pis stávajících architektonických a urbanistických hodnot, veškeré dokumentace a pramenů, prezentace 
formou GIS (1999-2002, MK0/PK)) // inventarizace - SHP sídla - SHP objektu



Projekty SOVAMM: Litomyšlsko Vysokomýtsko (PK99P04OPP035 - Litomyšlsko, Vysokomýtsko, sou-
pis stávajících architektonických a urbanistických hodnot, veškeré dokumentace a pramenů, prezentace 
formou GIS (1999-2002, MK0/PK)) // příklad Čistá čp. 171 - SHP
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Obr. 2 Náčrt měřické sítě 

Pro stabilizaci bodů pořadu byly použity dřevěné kolíky s hřebíčky. 

Signalizaci vlícovacích bodů pro fotogrammetrické vyhodnocení byla provedena 

černobílými štítky.  

Zaměření bylo provedeno totální stanicí s dálkoměrem s pasivním 

odrazem a možností cílení pomocí laserového paprsku. Díky tomu mohla být 

zaměřena řada bodů na nepřístupných místech, bylo umožněno měření ve 

sklepě v téměř úplné tmě. Cílení stopou laseru je výrazně rychlejší, zejména ve 

stísněných prostorách a při měření krátkých vzdáleností. 

 Zaměření měřické sítě a podrobné měření probíhalo odděleně ve 

dvou etapách. Výškové zaměření uzavřeného polygonu bylo nutné bohužel 

zopakovat, druhé měření bylo provedeno již společně se zaměřením vlícovacích 

bodů a  podrobným měřením. 

Měření úhlů v polygonovém pořadu bylo prováděno v jedné skupině 

ve dvou polohách dalekohledu, šikmé délky byly měřeny pouze jednosměrně. 

Zhotovení měřické dokumentace vý-
měnku vesnické usedlosti v obci Čistá 
čp. 97 (Svitavy); DP L.Tláskal 2005



Informační systémy NPÚ
 ► 1995: projekt Státního archeologického seznamu ČR - SAS

 ► 1996: zahájen provoz aplikace pro vedení ÚSKP MonumIS

 ► 2001: založen Památkový geografi cký informační systém - PaGIS

 ► 2002: založen Informační systém o archeologických datech- ISAD

 ► 2005: zahájen projekt na vytvoření Integrovaného systému památkové péče - IISPP

 ► 2006: založena centrální geodatabáze NPÚ

 ► 2007: spuštěn pilotní provoz Metainformačního systému - MIS

 ► 2007: zpracován první návrh zadání na realizaci nové aplikace pro vedení ÚSKP

 ► 2009: dokončena plošná implementace MIS, integrace s PaGIS

 ► 2011: implementace Codebook, IS Tritius, centrální provoz CastIS

 ► 2014: připraveny dva samostatné projekty NPÚ do výzvy č. 17 IOP 1.1:

 ► Památkový katalog (Informační systém evidence památek ve vazbě na RUIAN)

 ► Digitalizace fondů NPÚ



IISPP dnes
IISPP – Integrovaný informační systém památkové péče je 
v NPÚ budován od roku 2006. Cílem tohoto dlouhodobého 
projektu konsolidace aplikací používaných pro evidenci a pre-
zentaci památkového fondu je vytvoření nového informačního 
systému, který by měl především zajistit:

 ► ukládání všech typů stávajících i nově pořizovaných dat 
v jednom centrálním datovém úložišti,

 ► vytváření uživatelských aplikací umožňujících průběžnou 
aktualizaci a efektivní využití uložených dat se vzájemným 
provázáním souvisejících informací v jednotlivých eviden-
cích, s možností defi novat různé úrovně přístupu k datům 
pro interní i externí uživatele včetně veřejnosti prostřednic-
tvím internetu.

Pro základní přístup k jednotlivým aplikacím, dokumentaci a 
provozním informacím slouží webový rozcestník IISPP, dostup-
ný na adrese http://iispp.npu.cz. Bližší informace o jednotlivých 
systémech najdete na webu NPÚ: http://www.npu.cz/pro-odbor-
niky/narodni-pamatkovy-ustav/informacni-systemy-a-ict-v-npu/.



 ► 1895 - Vinné sklepy v Mařaticích; foto asi roku 1895, SM ič. 
38286

 ► 1968 - evidenční list nemovité kulturní památky (Jaroslav 
Vajdiš)

 ► 1975 - popis a fotodokumentace (Jaroslav Vajdiš) - Mařatice 
Vinohrady, Návrh regenerace a dostavby, technická zpráva, 
SURPMO

 ► 1994 - SHP Mařatice (J. Syrový, Z. Syrová)

Mařatice (UH), Dolní hora, Vinohradská čp.260: Barokní vinohradní nadsklepní dům dato-
vaný na vstupním portále sklepa letopočtem 1739.



MonumNet je internetová aplikace zpřístupňující data interního 
systému pro vedení Ústředního seznamu kulturních památek 
(MonumIS). MonumIS patří k nejstarším databázím v NPÚ 
a není integrován s ostatními systémy. 
MonumNet zpřístupňuje základní evidenční údaje o kultur-
ních památkách, národních kulturních památkách, památkách 
zapsaných na listině světového kulturního dědictví UNESCO, 
chráněných územích a ochranných pásmech.
Dostupný na http://monumnet.npu.cz/monumnet.php.

IISPP dnes: MonumNet * vně IISPP

Mařatice, nadsklepní dům čp.260 v MonumNetu:

rejst. st. / reg. seznamu 7 - 3490 : vinný sklep
Číslo rejstříku ÚSKP 24982/7 - 3490 : vinný sklep
Identifi kátor záznamu IdReg: 136071
http://monumnet.npu.cz/pamfond/list.php?IdReg=136071



IISPP dnes: MonumNet * vně IISPP

Mařatice, nadsklepní dům čp.260 v Seznamu ohrožených památek v MonumNetu:

rejst. st. / reg. seznamu 7 - 3490 : vinný sklep
Číslo rejstříku ÚSKP 24982/7 - 3490 : vinný sklep
Identifi kátor záznamu IdReg: 160817



IISPP dnes: MIS

MIS – Metainformační systém slouží pro jednotné ukládání, 
popis a zpřístupnění digitálních nebo digitalizovaných odbor-
ných dokumentů (fotografi e, mapy, plány, textové dokumenty 
apod.) týkajících se památek a dalších objektů zájmu památko-
vé péče, nebo obecně odborné činnosti NPÚ. Aplikace umožňu-
je veřejnosti vyhledávání a prohlížení dokumentů. Uživatel má 
možnost jednoduchým způsobem pomocí tlačítek vyhledat sou-
visející údaje Ústředního seznamu kulturních památek i eviden-
ce analogových dokumentů a také lokalizaci objektu v mapě.
Dostupný na http://iispp.npu.cz/mis_public/homepage.htm 

Mařatice, nadsklepní dům čp. 260 v MIS:

Identifi kátor dokumentu v MIS: Doc:ID = 805
http://iispp.npu.cz/mis_public/publicDocumentDetail.htm?id=805
https://iispp.npu.cz/mis/documentDetail.htm?id=805





Tritius – program pro centrální jednotnou evidenci, katalogizaci 
a zpřístupnění analogových dokumentačních fondů a odbor-
ných knihoven NPÚ a pro katalogizaci historických knihovních 
fondů ve správě NPÚ. Je nově, teprve v roce 2012 zavedeným 
nástupcem rozdílných evidenčních systémů dříve používaných 
v rámci jednotlivých regionálních pracovišť NPÚ (Clavius, Tinlib 
aj.). Program využívá mezinárodní knihovnický formát MARC 
21 a přímo komunikuje se souborem národních autorit budova-
ných Národní knihovnou. Jako součást integrovaného systému 
program vytváří vazby na ostatní subsystémy (PaGIS, MIS, 
MonumNet, SAS). 
K vyhledávání je určen webový katalog Carmen http://iispp.npu.
cz/carmen/.

IISPP dnes: Tritius

Mařatice v Tritiu:

Věra Kovářů, Jan Kuča et al.: Mařatice - Vinohrady; Ze života 
vinařské dědiny
Identifi kační číslo záznamu: 636479



- Doplňování a opravy metadat v Tritiu
- Digitalizace fondů NPÚ



ISAD - Informační systém NPÚ o archeologických datech 
sjednocuje archeologická data vytvořená v projektech výzkumu 
a vývoje v NPÚ. Základem je aplikace Státní archeologický 
seznam České republiky (SAS  ČR), která obsahuje mapu 
republiky v prostředí GIS s informacemi o územích s arche-
ologickými nálezy (UAN), včetně fotodokumentace (aplikace 
ODAN - Obrazová dokumentace archeologických nalezišť) 
a soupisu významných  archeologických lokalit (aplikace VAL). 
ISAD využívá také vnější datové zdroje. Součástí systému je 
Archeologická databáze Čech (evidenční systém archeologic-
kých výzkumů a nálezů pro území Čech, Archeologický ústav 
Praha) a je propojen s aplikací Internetová databáze lidských 
kosterních pozůstatků (Ústav antropologie PF MU v Brně). 
Archeologická data jsou zpřístupňována různým skupinám 
uživatelům na základě defi novaného přístupu (odborníci, pra-
covníci památkové péče, orgány státní správy a samosprávy) 
i nejširší veřejnosti na adrese http://twist.up.npu.cz/.

IISPP dnes: ISAD

Mařatice v ISAD:

UAN č. 25-33-18/18 - Cihelna
Identifi kátor UAN - Pořadové číslo SAS PorCSAS: 25-33-18/18 



IISPP dnes: PaGIS

PaGIS – Památkový geografi cký informační systém zajišťuje 
prostorovou lokalizaci objektů zájmu památkové péče vedených 
v ostatních informačních systémech NPÚ, vytváření a ukládání 
odborných map a jejich publikování na internetu. Aktuálně je vy-
užíván především pro zpracování a publikování: * prostorových 
identifi kátorů IISPP / * základního bodového a plošného vyme-
zení kulturních památek, národních kulturních památek, pa-
mátkově chráněných území a ochranných pásem / * plošného 
vymezení území s archeologickými nálezy / * tematických map 
a analýz, např. stavebně historických průzkumů, plánů ochrany 
památkových rezervací a zón apod. / * nominační dokumentace 
pro zápis na listinu světového kulturního dědictví UNESCO / * 
georeferencovaných císařských otisků map stabilního katastru
zajištění tvorby a předávání dat územně analytických podkladů 
(ÚAP) krajským úřadům a obcím s rozšířenou působností / * 
dalších specializovaných odborných výstupů činnosti NPÚ nebo 
úkolů výzkumu a vývoje.
Dostupný na http://gis.up.npu.cz/.

Mařatice, nasklepní dům čp. 260 v PaGIS:

Defi niční bod objektu paGIS, identifi kátor IDOB_PG: 834907



IISPP dnes: PaGIS

Mařatice, nadsklepní dům čp. 260 v PaGIS:

Defi niční bod objektu paGIS, identifi kátor IDOB_PG: 834907
Identifi kátor záznamu v MonumIS IdReg: 136071





Prostorová identifi kace
proStorovÝ konteXt dat + čaSovÝ konteXt Geodat

ZákLadní prinCipy proStorovÝCh odkaZů a určování poLohy v GiS a inforMačníCh SyStéMeCh obeCnĚ

příMé určování poLohy (SouřadniCe)
 ? KDE pomocí souřadnic z mapy (souřadnice centroidu, rohových bodů nebo bodů hranice)
 * souřadnice lze vizualizovat v mapě jako body
 * nejedná se o skutečné body, s nimiž by bylo možno provádět prostorové operace nástroji GIS

nepříMé určování poLohy (GeokÓdy)
 ? KDE pomocí geokódů (nepravidelných / přirozených nebo pravidelných / umělých)
 * lze vizualizovat v mapě prostřednictvím geoprvků (bodů, linií, polygonů) použitých pro geokódování
 * lze provádět prostorové operace nástroji GIS (podmínkou je přístup ke geoprvkům)

proStorová identifikaCe
 ? KDE + ? CO
 * jednoznačná identifi kace - ztotožnění s geoprvkem

 ► Prostorové identifi kační prvky IISPP:

 ► historické regiony

 ► historické lokality

 ► objekty



databáZe CZ_Retro 

HISTORICKÁ země 
* historický region
* historický okres 1850, 1868, 1918,
1938, 1939, 1945, 1949, 1960
* lokalita
 * historická osada - díl
 * historická osada
 * historická čtvrt
 * místní část
 * hradiště
 * jiná lokalita

hiStoriCkÝ reGion (Kod_RS):
135 - Uherské Hradiště
HISTORICKÁ LOKALITA (Kod_CZ):
16952 - Uherské Hradiště (historická osada)
26927 - Uherské Hradiště (historická čtrvrť)
48858 - Uherské Hradiště (historická osada 

- díl)

Prostorová identifi kace: regiony a lokality (ČR)



definiční body objektu paGiS (IDOB_PG):
1136900 - bývalá zbrojnice / stará pošta / 

galerie Slováckého muzea
2556990 - zaniklý objekt zbrojnice
2556991 - zaniklý objekt zbrojnice
2556992 - ohradní zeď
2556993 - vjezdová brána
2556994 - garáže SM
2456606 - kašna s delfíny (transfer originálu)

přírůStkové (návrhové) body (Prir_cis):
62214 - kříž (transfer originálu)
62217 - portál bývalé zbrojnice

Prostorová identifikace: objekty



 ► Územní identifi kace v ČR a v zahraničí
 ► Aplikace Přírůstkové body (neveřejná)
 ► Mapový projekt ČR / Mapový projekt zahraničí
 ► Mapové služby Uzident a Uzident_ext (http://mapy.npu.
cz/ArcGIS/rest/services/WMS)

Prostorová identifi kace v zahraničí



Prostorové relace pro IISPP (ČR)



Prostorová identifikace v praxi



* uživatel použije pro 
identifi kaci objektu  IDOB_
PG / kod paGIS 1136900 
Další atributy územní / 
prostorové identifi kace již 
nemusí vyplňovat. Z tabulek 
prostorových relací se 
připojí lokality (atributy 
podloženy zeleně) a atributy 
statistického obvodu, v němž 
se defi niční bod objektu / 
lokality nacházejí (podloženy 
červeně).

* Vazby dokumentu na 
záznamy USKP a SAS je 
prozatím nutno vkládat 
ručně. V rozvoji IISPP se 
ale počítá se zavedením 
prostorových relací i mezi 
defi ničními / přírůstkovými 
body a polygony území 
evidovaných v USKP nebo 
SAS.

Prostorová identifi kace a relace v praxi (MIS)



příkLady dokuMentů: * mapová příloha PZ * evidenční list KP * identifi kační fotografi e * archivní fotografi e * katalogový 
list inventarizačního průzkumu * archivní zaměření 
Příklady z lokalit Uherské Hradiště, Košíky, Mařatice, Prušánky.

MiS slouží pro jed-
notné ukládání, popis 
a zpřístupnění digi-
tálních nebo digitali-
zovaných odborných 
dokumentů týkajících 
se památek a dalších 
objektů zájmu pa-
mátkové péče, nebo 
obecně odborné 
činnosti NPÚ.

* Stav k 4.4.2015:
 382826 dokumentů 
 214003 veřejných 
 168823 neveřejných

Úložiště odborné digitální dokumentace (MIS)



Metainformační systém 
veřejná část 
uživatelská příručka

verze 1.7.0

Autoři dokumentu: David Kreuz, Jiří Syrový, Petr Volfík 

Vytvořeno dne: 8. dubna 2013

CentráLní čáSt MiS je doStupná na Webové adreSe: 
https://iispp.npu.cz/mis.
LokáLní čáSti MiS jSou doStupné na WebovÝCh adreSáCh:
● generální ředitelství: https://mis.up.npu.cz:8443/mis_local
● ÚOP v hlavním městě Praze: https://mis.praha.npu.
cz:8443/mis_local
● ÚOP středních Čech: https://mis.stc.npu.cz:8443/mis_local
● ÚOP v Čes. Budějovicích: https://mis.budejovice.npu.
cz:8443/mis_local
● ÚOP v Plzni: https://mis.plzen.npu.cz:8443/mis_local
● ÚOP v Lokti: https://mis.loket.npu.cz:8443/mis_local
● ÚOP v Ústí nad Labem: https://mis.usti.npu.cz:8443/
mis_local
● ÚOP v Liberci: https://mis.liberec.npu.cz:8443/mis_local
● ÚOP v Josefově: https://mis.josefov.npu.cz:8443/mis_local
● ÚOP v Pardubicích: https://mis.pardubice.npu.cz:8443/
mis_local
● ÚOP v Telči: https://mis.telc.npu.cz:8443/mis_local
● ÚOP v Brně: https://mis.brno.npu.cz:8443/mis_local
● ÚOP v Olomouci: https://mis.olomouc.npu.cz:8443/mis_
local
● ÚOP v Kroměříži: https://mis.kromeriz.npu.cz:8443/mis_
local
● ÚOP v Ostravě: https://mis.ostrava.npu.cz:8443/mis_local

Úložiště odborné digitální dokumentace (MIS)



teXtovÝ a obraZovÝ dokuMent v MiS
- náhledy
- textový obsah
podporované forMáty: 
- PDF (optimálně PDF/A-1), DOC, RTF, TXT a HTML
- TIF, JPG, PNG, 
* nestandardní formáty + nadlimitní dokumenty: 

V testovacím MISu jsou prověřovány dvě důležité úpravy:
- náhledy dokumentů ve formátu PDF
- převedení oprávnění k editaci metadat na jiného 
uživatele MIS („vlastníka“)



MoŽnoSti vyhLedávání v MiS



*
datový model paGIS * Geodatabáze a bezešvé datové sady * xxx - Výřez datové 
sady A1 pro zpracování chráněného sídla a jeho zpětné začlenění po aktualizaci 
a kontrole * nezbytná evidence výřezů (prostorová metadata) + pravidla

Odborná data v podrobnosti měřítek KM



Odborná data v podrobnosti měřítek KM

Odborné a identifi kační datové sady zpracováva-
né v měřítcích katastrálních map: základní třídy 
prvků datové sady A1 a defi niční body objektů C1 
* objekty reálného světa a prostorová identifi kace 
právního stavu ochrany a návrhů jeho změn



Územně analytické podklady



+ =
Editace prostorových dat a generování tematických map / Příklad: SHP Popice (ZN)

Odborná data v podrobnosti měřítek KM



+ =
Editace prostorových dat a generování tematických map / Příklad: SHP Popice (ZN)

Odborná data v podrobnosti měřítek KM



*
Litomyšlsko - Vysokomýtsko * podrobné průzkumy vybraných objektů * grafická část SHP (Čistá čp. 171) 
* xxx - dokumentace PDF * ArcGIS 8.x / ArcReader: xxx - rozdělení na konstrukce a prostory * xxx - SHP 
s vyznačením odebraných dendrochronol. vzorků * xxx - zaměření a fotodokumentace

*
Litomyšlsko - Vysokomýtsko * podrobné průzkumy vybraných objektů * grafická část SHP (Čistá čp. 171) 
* xxx - dokumentace PDF * ArcGIS 8.x / ArcReader: xxx - rozdělení na konstrukce a prostory * xxx - SHP 
s vyznačením odebraných dendrochronol. vzorků * xxx - zaměření a fotodokumentace

Odborná data v podrobnosti zaměření objektů

 ► Odborná data v podrobnostech 
zaměření jednotlivých objektů 1:200 - 1:25 
pro účely SHP a správy objektů

 ► Nová bezešvá datová sada A11_Zamer
 ► Nové rastrové katalogy
 ► Mapový projekt http://mapy.npu.cz/fl exviewers/tao/
 ► Mapová služba



Odborná data v podrobnosti zaměření objektů







Odborná data v podrobnosti zaměření objektů



IISPP zítra: hlavní části k realizaci
 ► Návrh, dodávka a implementace aplikace Památkový katalog

 ► Úpravy geografi ckého informačního systému NPÚ

 ► Portál a infrastrukturní služby IISPP

 ► Konsolidace HW a SW infrastruktury IISPP

 ► Úprava stávajících aplikací - MIS, Codebook, Tritius, ESS a integrační platformy 
(ESB) ve vazbě na Památkový katalog

 ► Zajištění služeb systémové integrace a projektového řízení technického řešení 
projektu

 ► Ostatní VZ – zpracování SP a CBA, administrace ZŘ, projektové řízení, publicita



IISPP & CARARE







Náves se žudry v Mařaticích; foto J.Klvaňa (před 1918) * Malované žudro domu v Mařaticích; D.S.Jurko-
vič: Práce lidu našeho // L. Niederle: Moravské Slovensko - foto J.Klvaňa (před 1905/1918) * Slovácký 
dům se žudrem v Mařaticích; Hugo Charlemont (před 1902)



Identifi kace aktérů: Hugo Charlemont 
(1859-1939) - OAW // NA / MA



IISPP & LoCloud



SOVAMM & LoCloud


