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IISPP – Integrovaný informační systém 
památkové péče 

 V roce 2006 NPÚ zahájil dlouhodobý projekt konsolidace aplikací 
používaných pro evidenci a prezentaci památkového fondu, s cílem 
vybudovat nový IISPP, který by měl zajistit především 
 

 ukládání všech typů stávajících i nově pořizovaných dat v jednom 
centrálním úložišti, se zajištěnou bezpečností a zálohováním 
 

 vytváření uživatelských aplikací umožňující efektivní využití i 
průběžnou aktualizaci uložených dat, s možností definovat různé 
úrovně přístupu k datům pro interní a externí uživatele, včetně 
veřejnosti 



Základní součásti IISPP – dosud byly 
vytvořeny a implementovány tyto informační 

systémy či řešení spolu s potřebnou 
infrastrukturou 

 Památkový geografický informační systém  
 Metainformační systém pro jednotné ukládání, popis a zpřístupnění    

odborné digitální a digitalizované dokumentace  
 Systém pro jednotnou evidenci analogových dokumentačních fondů, 

odborných knihoven a historických knihovních fondů ve správě NPÚ 
 Systém pro centrální správu a sdílení číselníků  
 Řešení pro publikování vybraných informací z evidencí NPÚ na 

portál Europeana  
 



Základní součásti IISPP – dosud byly 
vytvořeny a implementovány tyto informační 

systémy či řešení spolu s potřebnou 
infrastrukturou 

 Informační systém o archeologických datech, sloužící především pro 
prezentaci dat Státního archeologického seznamu České republiky 
v prostředí internetu a vedení návazných agend.  

 Aplikace pro jednotnou evidenci mobiliárních fondů památkových 
objektů 

 Elektronická spisová služba, personální systém, řešení pro 
elektronickou poštu,  

 Centrální helpdeskový systém 

 



Přístup k aplikacím 



Rozcestník na jednotlivé aplikace a dílčí informační systémy integrované 
do IISPP 

Přístup k aplikacím 



Přístup k aplikacím 
 Památkový geografický informační systém   

 



Přístup k aplikacím 
Informační systém o archeologických datech (ISAD) 

významné archeologické lokality, státní archeologický seznam 



Přístup k aplikacím 
Jednotné úložiště digitálních a digitalizovaných dokumentů 

fotografie, mapy, plány, textové dokumenty, apod. 



Přístup k aplikacím 
Odborné knihovny a dokumentační fondy 



Přístup k aplikacím 
Ohrožené památky 



Přístup k aplikacím 
Mapový portál Národního památkového 

ústavu 



Památkový katalog 

Aplikace  Památkový katalog bude umožňovat operativní vedení evidence,  
správu a prezentaci dat Ústředního seznamu kulturních památek, doplněná  
o vedení evidence památkového potenciálu, nahrazující stávající lokálně  
provozované, technologicky zastaralé a funkčně omezené řešení 
 
Vytvoření plně elektronicky vybaveného Ústředního seznamu kulturních 
památek, nad RÚIAN, v návaznosti na další registry veřejné správy, bude  
znamenat značné zvýšení efektivity celého systému. 
 
Projekt již vstoupil do realizační fáze. 
 
 
  



Židovské památky 

Cíl: Podpora rozvoje integrovaného informačního systému památkové péče   
V roce 2012 byl zpracován mapový projekt v rámci podpory  rozvoje 
výzkumné organizace ministerstvem kultury 
 
Odborná data  byla shromážděná při plnění výzkumného úkolu „Seznam  
židovských památek“,  řešeného v letech 1997-2004, v rámci programu 
MK0CEZ99F0301  
 
Získané poznatky byly konfrontovány s Ústředním seznamem kulturních památek. 
Část objektů byla fotodokumentována. Dokumentace byla podkladem návrhů 
na prohlášení kulturních památek. 
 
Předpokládá se průběžná aktualizace zobrazovaných odborných dat. 
 



Přístup k aplikacím 
Specializovaná mapa úkolu V + V 



V ústředním seznamu kulturních památek je evidováno 202 
záznamů s atributem památka  



V centrální části Metainformační systém pro jednotné ukládání 
dokumentace má NPÚ v popisu dokumentu „židovský hřbitov“ 1746 

záznamů 









Obec Terešov, kú. Terešov, okres Rokycany 



Obec Terešov, kú. Terešov, okres Rokycany 



Obec Terešov, kú. Terešov, okres Rokycany 



Obec Všeruby, kú. Kunějovice, okres Plzeň-sever 



Obec Všeruby, kú. Kunějovice, okres Plzeň-sever 



Ověření vlastníka parcely pomocí aplikace Nahlížení do KN 



Obec Všeruby, kú. Kunějovice, okres Plzeň-sever 



Obec Všeruby, kú. Kunějovice, okres Plzeň-sever 



Obec Bezdružice, kú Řešín, okres Tachov 



Obec Bezdružice, kú Řešín, okres Tachov 



Obec Bezdružice, kú Řešín, okres Tachov 



obec Oráčov, kú. Oráčov, okres Rakovník 



obec Oráčov, kú. Oráčov, okres Rakovník 



obec Oráčov, kú. Oráčov, okres Rakovník 



obec Oráčov, kú. Oráčov, okres Rakovník 



obec Oráčov, kú. Oráčov, okres Rakovník 



obec Kolešovice, část obce Zderaz, kú. Zderaz u Kolešovic, okres Rakovník 



obec Kolešovice, část obce Zderaz, kú. Zderaz u Kolešovic, okres Rakovník 



Obec Křinec, kú. Křinec, okres Nymburk 



obec Drmoul, kú Drmoul, okres Cheb 



obec Drmoul, kú Drmoul, okres Cheb 



obec Drmoul, kú Drmoul, okres Cheb 



obec Třebívlice, kú. Třebívlice, okres Litoměřice 



obec Třebívlice, kú. Třebívlice, okres Litoměřice 



obec Třebívlice, kú. Třebívlice, okres Litoměřice 





Vybrané informace z evidence NPÚ na Evropském portálu 
Europeana 

Pod názvem CARARE (Connecting Archeology and ARchitecture in 
Europeana) je vytvářeno technické řešení publikace vybraných informací 
z evidence Národního památkového ústavu. 
 
 
Toto řešení umožňuje poskytování dat z jednotlivých částí IISPP (MIS, 
GIS) a z evidence MonumIS, prostřednictvím standardního protokolu 
OAI-PHM  (The Open Archives Initiative Protocol for Metada Harvesting) 
v požadovaném formátu XML. 
 



Co je Europeana ?  
Europeana je Evropská  digitální knihovna. Principem Europeany je shromažďování  
 
metadat od jednotlivých kulturních institucí – knihoven, archívů, muzeí, vědeckých  
 
ústavů.  
 
 
 
 



Co je Europeana ? 

Uživatel  získá informace napříč jednotlivými oblastmi kultury, jednotlivými 
 
institucemi a národními státy v rámci Evropy  stručnou informaci o dokumentech, 
 
náhledovou fotografii a zároveň odkaz na zdroj s plnohodnotnými daty. 
 
 

www.europeana.eu 
 
 
 

http://www.europeana.eu/








Děkuji za pozornost 
 

stovickova.alena@npu.cz 
 

Národní památkový ústav, generální ředitelství 
odbor informatiky 

Odd. památkové informatiky a odborných informačních systémů 
 

mailto:stovickova.alena@npu.cz

