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Abstrakt 
Příspěvek se zabývá způsoby prostorové identifikace nemovitých i movitých kulturních památek, 
chráněných území i ochranných pásem, spravovaných Národním památkovým ústavem (NPÚ), a to ve 
všech úrovních prostorové podrobnosti. Nejprve krátce vysvětluje již etablované struktury národní 
databáze (až do úrovně podrobnosti parcely a budovy či objektu) a následně popisuje práce na vývoji 
databázové struktury pro podrobnější prostorovou evidenci (místnosti, mobiliář), kterou je třeba 
navázat na již existující obsáhlé atributové databáze. 
 
Celoplošná prostorová evidence 
Jedním z důležitých úkolů oboru památkové péče je prostorová identifikace předmětu jeho zájmu 
(nemovitých i movitých kulturních památek, chráněných území i ochranných pásem). V roce 2001 
byla v rámci grantového projektu Prostorové identifikace památkově chráněných území založena 
tehdy ještě osobní geodatabáze primárně určená ke sběru a tematickým analýzám památkově 
chráněných území. Od roku 2004 bylo v Národním památkovém ústavu rozhodnuto začít využívat 
založené datové struktury i pro úkol reindentifikace nemovitých kulturních památek. GIS památkově 
chráněných území a nemovitých kulturních památek byl na konci roku 2006 integrován pod názvem 
paGIS do nově vznikajícího Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP), v němž 
slouží jako základní nástroj prostorové identifikace dalších částí IISPP (v současné době je již 
zprovozněn tzv. Metainformační systém (MIS) určený k jednotnému ukládání, popisu a zpřístupnění 
digitálních nebo digitalizovaných odborných dokumentů). Základními identifikátory paGIS pro účel 
prostorové identifikace v IISPP jsou v současné době definiční body objektů a definiční body a 
polygony historických osad, které vznikly a jsou spravovány ve spolupráci se SOVAMM (Společnost 
pro obnovu vesnice a malého města). Odborná geodata jsou postupně celorepublikově zpracována 
ve třech základních stupních podrobnosti:  

1. základní bodová identifikace předmětu zájmu památkové péče - definiční body 
objektů paGIS,  

2. podrobné zpracování v měřítcích katastrálních map,  
3. archeologická data v podrobnosti základních map ČR.  

 
Jednotlivé databáze obsahují identifikátory, které umožňují jejich vzájemné propojování. Struktury 
celorepublikových datových bází jsou popsány v interních dokumentech NPÚ. Informace a aplikace 
Integrovaného informačního systému památkové péče dostupné veřejnosti jsou k dispozici na 
internetové adrese https://iispp.npu.cz.  
 
Evidence majetku v rozsáhlých památkově chráněných areálech 
Pro většinu památek v ČR jsou výše uvedené prostorové evidence dostatečné, ovšem od správců 
rozsáhlých památkových areálů (zejména hradů a zámků), kde je koncentrace památkově 
chráněného majetku daleko vyšší, přichází požadavek na podrobnější prostorový popis nemovitého 
majetku i na evidenci umístění mobiliáře. Proto vzniká ve spolupráci NPÚ, státního Zámku Kozel, 
státního hradu Švihov a ZČU v Plzni řada prací, které se zabývají koncepcí takové databázové 
struktury, která by umožnila prostorově evidovat nejen nemovitosti a jejich části, ale i movitý kulturní 
majetek (mobiliář), tedy v podstatě veškeré předměty s památkovou ochranou.  
 
Při takto podrobné evidenci je klíčové určit, které památkové objekty ještě budou mít přímou 
prostorovou lokalizaci – větší či významné části mobiliáře (např. stůl, knihovna; obraz), a které budou 
mít pouze vazbu na objekt, ve kterém jsou umístěny (např. stůl – čajový servis; knihovna – police – 
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kniha), více viz. Jedlička 2008. Základní koncept datového modelu je nastíněn na obr. 1 a podrobněji 
popsán v Rauch 2006 a Luňák 2007.  
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Obr. 1 – Konceptuální model památkově chráněného areálu v UML. 

 
Celá datová struktura se dále stává komplexnější při přechodu z 2D evidence na 3D, kdy dochází 
k další dekompozici místnosti na její podlahu, zdi, sloupy, stavební otvory a stropy. Samostatnou 
kapitolou jsou zejména střešní konstrukce, které jsou právě u památkových objektů poměrně složité. 
Problematikou přechodu do 3D se začíná zabývat práce Hrádkové 2008. 
 
Shrnutí 
Rozsah příspěvku nedovoluje popsat problematiku geodatových bází v památkové péči do hloubky, 
článek proto spíše nastiňuje a odkazuje čtenáře na další dokumenty. Navrhované datové struktury 
pro podrobnou prostorovou evidenci jsou v současné době ověřovány na pilotním území – areálu 
státního zámku Kozel, plánuje se jejich ověření na dalším typu areálu – státním hradu Švihov. 
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