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VSTUPNÍ ÚDAJE
Výzkumná aktivita
Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), Projekt
DF 12P01OVV044 – Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České
republiky.
Název památkového postupu
Památkový postup Příprava podkladů pro poskytnutí aktuálních údajů Národního památkového
ústavu pro pořizování územně analytických podkladů
Cíl památkového postupu
Cílem památkového postupu je nastavit jednotnou a přehlednou formu přípravy podkladů pro
poskytnutí aktuálních údajů Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ) pro pořízení územně
analytických podkladů obcí a územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) krajů tak, aby kvalita odborných podkladů umožnila NPÚ poskytovat pořizovateli ÚAP aktuální údaje o stavu a vývoji sledovaných území, jak je uvedeno v § 27 odst. 2 a 3 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon, dále StavZ).
Předmět památkového postupu a jeho popis
Předmětem památkového postupu je tvorba jednotné struktury přípravy podkladů pro poskytnutí
aktuálních údajů NPÚ pro pořízení ÚAP obcí (dále jen UAPo), 1 jejichž pořizovatelem jsou obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) a ÚAP krajů (dále jen UAPk), na které se podílí generální ředitelství
a jednotlivá územní odborná pracoviště Národního památkového ústavu.
Památkový postup vychází z dosavadní praxe poskytnutí aktuálních údajů pro ÚAP pro území ORP
a krajů a je připraven v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona. Památkový postup je
zpracován výhradně pro výkon agendy poskytnutí ÚAP od zpracování podkladů po výdej.
Památkový postup je rozdělen do tří oddílů. 2 Oddíl A se věnuje přípravě aktuálních údajů pro ÚAP
pro jevy sledované, tj. jevy povinné na základě StavZ a PamZ. Jedná se o jevy č. 5 (památková rezervace včetně ochranného pásma), č. 6 (památková zóna včetně ochranného pásma), č. 7 (krajinná
památková zóna), č. 8 (nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma),
č. 9 (nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma) a č. 10 (památka UNESCO včetně ochranného pásma). Následuje oddíl B s přehledem jevů tzv. nepovinných, ke
kterým chce památková péče vyslovit svůj názor. Jedná se o jevy č. 11 (urbanistické hodnoty), č. 12
(region lidové architektury), č. 13 (historicky významná stavba, soubor), č. 14 (architektonicky významná stavba, soubor), č. 15 (významná stavební dominanta), č. 19 (místo významné události), č. 20
(významný vyhlídkový bod) a č. 118 (jiné záměry). Oddíl C sleduje jev č. 16 (území s archeologickými
nálezy).
Každý oddíl (A, B, C) obsahuje pokyny pro referenta jak přistoupit ke zpracování údajů včetně
uvedení jejich zdrojů. U každého jevu oddílu B je pro jednotné odborné posouzení uveden jeho popis,
který umožní referentovi výběr a zařazení jednotlivých jevů do příslušné tabulky Přílohy č. 1 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Výběr jevů bude plně odpovídat uvedenému popisu. Pro úplnost jsou uvedeny i komentáře k jevu, zejména ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj.
V textu jsou pro větší přehlednost použity zkratky názvosloví dle běžné zvyklosti. Důležité informace či pokyny pro referenta jsou v textu zdůrazněny tučně.
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MACHÁLKOVÁ, Hana, OLDŘICH, Vladimír: Druhá úplná aktualizace Územně analytických podkladů obcí, URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ,
ročník XV, č. 4/2012, strana 3.
2
Viz Příloha č. 1 památkového postupu – Průvodní dopis a Příloha č. 2 – Google tabulka.
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Zdůvodnění novosti postupu
Přínosem památkového postupu je sjednocení formy a úrovně odborného obsahu podkladu připravovaného jednotlivými pracovišti NPÚ na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů (déle jen PamZ) a dalších kulturně historických hodnot v území
pro poskytnutí aktuálních údajů obcím a krajům pro pořízení ÚAP.
V roce 2006 byl přijat nový Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (stavební
zákon, dále jen StavZ) s účinností od 1. 1. 2007, který ve svém § 27 uložil krajským úřadům (dále jen
KÚ) a obcím s rozšířenou působností (dále jen ORP) pořídit ÚAP (§ 26–29 StavZ) a dále uložil jejich
pořizovatelům tyto průběžně aktualizovat na základě nových údajů o území a průzkumu území
a každé dva roky pořídit jejich úplnou aktualizaci, viz StavZ § 28 odst. 1. Úřady územního plánování
ORP pořizují od roku účinnosti výše uvedeného StavZ ÚAPo pro své správní obvody v podrobnosti
a rozsahu nezbytném pro pořizování územní plánů a regulačních plánů. KÚ pořizují ÚAPk pro území
krajů v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje.
NPÚ jako odborná organizace Ministerstva kultury je na základě výše uvedeného StavZ jedním
z poskytovatelů údajů pro pořizování ÚAP. Údaje o území má poskytovatel pořizovateli poskytovat
dle § 27 odst. 3 StavZ především v digitální formě, a to bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich
zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. V případě kulturních památek
nelze s ohledem na množství aktualizací zajistit bezodkladné poskytnutí ÚAP, prioritně jsou proto
data ÚAP poskytována na základě žádosti ORP nebo KÚ, přičemž těm pořizovatelům, kteří si je nevyžádali, jsou před koncem příslušného období zaslány z podnětu NPÚ.
V roce 2008 byly podle ustanovení § 27 odst. 1 stavebního zákona pořízeny první ÚAPo a UAPk.
První úplná aktualizace ÚAPo proběhla v roce 2010, 3 druhá úplná aktualizace v roce 2012 a třetí úplná aktualizace s datem dokončení do 31. 12. 2014. Druhá úplná aktualizace ÚAPk, která využívá ÚAPo, byla dokončena k 30. 6. 2013. Třetí úplná aktualizace UAPk probíhala v době přípravy tohoto památkového postupu s datem pořízení do 30. 6. 2015. 4
Při zpracování prvních ÚAP nebyl NPÚ pro poskytnutí aktuálních jevů dostatečně v celé šíři odborně připraven. Od roku 2007 NPÚ sice poskytuje údaje pořizovatelům ÚAP, avšak závazná metodika pro sledovaní všech 119 jevů nebyla Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR) dosud vydána. Od roku 2007 NPÚ poskytuje aktuální údaje pro ÚAP dle tabulky sledovaných jevů Části A –
Územně analytické podklady obcí – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území, Přílohy č. 1
k Vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
MMR vydalo od roku 2007 řadu metodických návodů, poslední v říjnu 2014. Dle tohoto metodického návodu je NPÚ povinným poskytovatelem údajů sledovaných státní památkovou péčí pro jevy č.
5–10 (oddíl A). Pro další jevy č. 11–15 a 19–20 (oddíl B) NPÚ výběrově provádí vlastní průzkumy a
data průběžně systematicky aktualizuje a doplňuje. Dalším sledovaným jevem, v rámci kterého památková péče sděluje svůj zájem ve sledovaném území je jev č. 118 (jiné záměry). NPÚ dále poskytuje data Státního archeologického seznamu ČR (dále jen SAS ČR) k jevu č. 16 (oddíl C), kde povinným
poskytovatelem jsou KÚ, neboť jejich předávání považuje za účelné.
Příprava podkladů pro oddíl B v rámci NPÚ dosud probíhala na základě doporučení generálního
ředitelství, odboru EDIS, která byla předávána prostřednictvím porad odborných náměstků, později
porad EDIS. Podklady pro ÚAP, poskytnuté na základě těchto doporučení, vykazovaly v rámci jednotlivých pracovišť NPÚ rozdílnou odbornou úroveň, i nehomogenní způsob zpracování. Nedostatečnost
sjednocujícího metodického postupu při přípravě podkladů pro poskytnutí aktuálních údajů pro ÚAP
je v rámci NPÚ pociťována již dlouhodobě. Na základě této skutečnosti byl připraven tento památkový postup věnující se přípravě podkladů pro poskytnutí aktuálních údajů NPÚ pro pořizování ÚAP,
který zahrnuje pokyny k přípravě sledovaných jevů na základě PamZ, i jevů mimo legislativní rámec
státní památkové péče tak, aby NPÚ mohl aktuální údaje pro ÚAP poskytovat ve vysoké odborné
kvalitě.
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Tématem první úplné aktualizace bylo vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (c. d. v pozn. 1, str. 3, poznámka 1.
4

Tamtéž, str. 3.
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Uplatnění památkového postupu
Uplatnění památkového postupu spočívá v přímém využití nastaveného památkového postupu
přípravy podkladů NPÚ pro poskytnutí sledovaných údajů pro ÚAPo či ÚAPk.
Památkový postup je určen pro vnitřní potřeby NPÚ, jako podklad pro potřeby pracovníků územních odborných pracovišť i generálního ředitelství, kteří se podílejí na přípravě podkladů NPÚ pro
poskytnutí aktuálních údajů pro ÚAPo a ÚAPk. Jedná se zejména o referenty na pozici specialista na
urbanismus a územní plánování, kulturní krajinu, lidovou architekturu, technické památky, včetně
památkáře-garanta území, památkáře archeologa, pracovníků odboru EDIS a odboru informatiky,
kteří připravují podklady pro konečné poskytnutí údajů NPÚ pro ÚAP sledovaných jevů tzv. povinných
(jevy č. 5–10 odd. A), jevů nepovinných (jevy č. 11–15, 19–20 a 118 odd. B) i jevu č. 16 (odd. C), které
za NPÚ pořizovateli ÚAP poskytuje NPÚ, generální ředitelství (dále jen GnŘ) se sídlem v Praze.
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PŘÍPRAVA DAT PRO POSKYTNUTÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ
Územně analytické podklady představují v režimu StavZ územně plánovací podklad, zjišťují
a vyhodnocují stav a vývoj území, slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně
plánovací dokumentace (dále jen ÚPD), jejich změně a pro rozhodování v území, viz § 25 StavZ.
Definice ÚAP dle StavZ:
Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot,
omezení změn v území z důvodů ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo
stanovených na základě zvláštních právních předpisů 5 nebo vyplývajících z vlastnosti území (dále jen
„limity využití území“), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného
rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen „rozbor udržitelného rozvoje území“), viz § 26 odst. 1 StavZ.
POKYNY PRO REFERENTA
Referent připravuje podklad pro poskytnutí aktuálních údajů pro ÚAP na základě výše citovaného
§ 26 StavZ a jeho Přílohy č. 1 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky
č. 458/2012 Sb., části A 6, viz níže.

SLEDOVANÉ JEVY7
Oddíl A zahrnuje sledované jevy pro NPÚ povinné: č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Níže uvedené sledované jevy spadají do režimu PamZ, jejich poskytování je na základě § 26 StavZ
pro NPÚ povinné. Pro tyto jevy referent připraví údaje na základě níže uvedeného pokynu.
Jev č. 5

památková rezervace včetně ochranného pásma

Jev č. 6

památková zóna včetně ochranného pásma

Jev č. 7

krajinná památková zóna

Jev č. 8

nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma

Jev č. 9

nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma

Jev č. 10 památka UNESCO včetně ochranného pásma
POKYNY PRO REFERENTA
Výše uvedené údaje sledované státní památkovou péčí (jev č. 5–10) jsou základním zobrazovacím
nástrojem územního plánování informace o hranici resp. rozsahu chráněných památkových území
(vymezena polygony) a informace o památkové ochraně nemovitostí, pro kterou je podkladem
tzv. bodová identifikace nemovitých KP, jejichž zpřesňování a doplňování (hlavně u dalších objektů
areálů a souborů) dosud probíhá. Aktuální stav je dostupný veřejným mapovým projektem IISPP
Územně analytické podklady – evidence a náhled zpracovaných dat (http://mapy.npu.cz/flexviewers/uapv/) nebo stejnojmennými veřejnými mapovými službami standardu OGC WMS 1.1.1
(http://gis.up.npu.cz/tms/ows/wms_uap/ows.php) a Esri ArcGIS Serveru http://mapy.npu.cz/ArcGIS/
5

Např. Zákon č. 20/1987 sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
K části B – územně analytické podklady krajů, NPÚ poskytuje stejné aktuální údaje pro ÚAP pro jako pro území obcí.
7
Viz oddíl A, B, C dopisu NPÚ k Poskytnutí aktuálních údajů pro územně analytické podklady pro území obcí s rozšířenou působností ( krajů).
6
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rest/services/WMS/uap/MapServer), prostřednictvím kterých jsou publikována poskytovaná data
ÚAP včetně zpracovaných polygonových vymezení národních kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón a ochranných pásem.
Přístup k průběžně editovaným záznamům ÚSKP je zajištěn prostřednictvím webové aplikace MonumNet (http://monumnet.npu.cz/monumnet.php). Pro sledovaný jev č. 8 (nemovitá kulturní památka, popř. soubor) je v příslušném pasportu pro žadatele upřesněna adresa s výběrem záznamů
daného ORP nebo kraje.
Prostorová data sledovaných jevů 5 až 10 jsou poskytována žadateli rovněž ve formátu shapefile
ve struktuře, která vychází ze způsobu, jakým jsou aktuálně evidovány záznamy v ÚSKP (databázi
MonumIS). Předávaná data vznikají exportem tříd prvků centrální geodatabáze po jejich propojení
s příslušnými tabulkami evidovanými v ÚSKP (databázi MonumIS) na základě prostorového výběru
vymezeného polygonovým rozsahem ORP resp. KÚ. GIS data mohou obsahovat nepřesnosti dané
skutečností, že záznamy ÚSKP jsou v aplikaci MonumIS editovány odděleně bez možnosti přímé vazby
na GIS část IISPP. Zazipovaná složka extrahovaných prostorových dat je pro žadatele ukládána
k vyzvednutí na adrese http://www.npu.cz/html/gis/download/*.zip. Konkrétní název složky a adresu
k jejímu vyzvednutí opět upřesňuje příslušný pasport.
Přípravu balíčku prostorových dat zajišťuje Oddělení Geografických informačních systémů Odboru
informatiky (dále jen oddělení GIS odboru INF) GnŘ.
Referenti EDIS ve spolupráci s editory PaGIS jednotlivých ÚOP připraví v souladu s platnými pravidly
pro zpracování dat v oborovém GIS prostorová data případných doplňků a aktualizací revizí rozsahů
KP a hranic chráněných území a památkových ochranných pásem v dostatečném předstihu (min. 14
dní před termínem výdeje dat UAP) tak, aby tato data mohla být začleněna do centrální geodatabáze.
Údaje bodové identifikace KP je v případě potřeby nutno aktualizovat prostřednictvím aplikace Přírůstkové body, dostupné pro registrované uživatele IISPP po přihlášení na adrese https://gis.npu.cz/
ost/prirustkove_body/index.php?frame.
Pro kontrolu aktuálnosti předáváných dat využijí výše uvedené mapové služby a webový mapový
projekt.
V případě technických potíží nebo nejasností týkajících se prostorových dat k jevům 5–10 je nutno
kontaktovat oddělení GIS odboru INF GnŘ (gis@npu.cz).
Realizace Památkového katalogu, který by měl nahradit stávající aplikaci pro vedení ÚSKP MonumIS,
přinese s sebou změny ve způsobu výdeje ÚAP, dané především přímým provázáním prostorových
a tabelárních dat ÚSKP, napojením dat NPÚ na RÚIAN a realizací výdejního modulu ÚAP v rámci
úprav GIS části IISPP. Realizované úpravy budou zohledněny v aktualizované verzi tohoto pokynu.
Při přípravě dat povinných jevů se přímo nabízí možnost zařadit některé z nich i mezi jevy nepovinné, viz níže oddíl B. Referent se drží zásady nekombinovat jevy povinné s jevy nepovinnými. Při
zpracování podkladu pro poskytnutí aktuálních údajů pro ÚAP je třeba vycházet z účelu jejich pořizování a primárně při jejich každé aktualizaci sledovat jevy, které nejsou v režimu PamZ, ale které ve
sledovaném území představují hodnotu, kterou je žádoucí při tvorbě ÚPD respektovat a zohlednit.
Některé jevy povinné mohou zcela logicky být zahrnuty i do některých jevů nepovinných, např. nemovitá kulturní památka (jev 8) může být zároveň historicky významnou stavbou (jev 13), architektonicky významnou stavbou (jev 14), či významnou stavební dominantou (jev 15) apod. a prakticky většinou tomu tak je. Zde je ale třeba si uvědomit, že se jedná zejména o jevy, které byly jedním z kritérií
pro které, v uvedeném příkladě, tato nemovitá kulturní památka byla na základě PamZ. prohlášena
nemovitou kulturní památkou. Obdobně tomu tak může být i u ostatních jevů povinných. Zařazování
jevů povinných i mezi jevy nepovinné by tak vedlo k jejich nadbytečné duplikaci a tím i nepřehlednosti nyní zcela jasně dané ochrany na základě PamZ.
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Oddíl C zahrnuje sledovaný jev: č. 16
Níže uvedený sledovaný jev spadá do režimu PamZ, jeho poskytování je na základě § 26 StavZ
pro NPÚ nepovinné. Povinným poskytovatelem jsou zde KÚ, jejichž podklady vycházejí zejména
z údajů Státního archeologického seznamu (dále jen SAS) ČR. NPÚ proto pokládá za účelné tyto údaje
poskytovat souběžně. Pro tento jev referent připraví údaje na základě níže uvedeného pokynu.
Jev č. 16 – území s archeologickými nálezy
POKYNY PRO REFERENTA
Jedná se o jev legislativně podložený, k dohledání v základním veřejném informačním systému NPÚ.
Data Státního archeologického seznamu ČR (dále jen SAS), jsou zpřístupněna v rámci Informačního
systému o archeologických datech (dále jen ISAD) http://isad.npu.cz/. Prostorová vymezení území
s archeologickými nálezy (v podrobnostech základních map ČR) jsou přístupná veřejnou WMS mapovou službou http://gis.npu.cz/tms/ows/wms_uan/ows.php a obsahově shodnou mapovou službou
ArcGIS serveru http://mapy.npu.cz/ArcGIS/rest/services/WMS/uan/MapServer.
Ke konci roku 2015 by měly být dokončeny úpravy ISAD, které budou spolu s úpravami souvisejícími
s realizací Památkového katalogu zohledněny v aktualizované verzi tohoto pokynu.

Oddíl B zahrnuje sledované jevy pro NPÚ nepovinné: č. 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 118
Jedná se o jevy poskytované nad rámec zákonných povinností, průběžně aktualizované
a doplňované v rámci odborné systematické činnosti NPÚ při každé další aktualizaci územně analytických podkladů. Jejich uplatnění i nad rámec památkového zákona vyplývá již z Úmluvy o ochraně
architektonického dědictví Evropy 8 a Evropské úmluvy o krajině 9.
Jedná se o jevy (stavby, jejich soubory, díla typu drobná architektura, sochy), nezapsané
do Ústředního seznamu kulturních památek (dále jen ÚSKP), které tak nejsou v režimu PamZ, a které
pro účely poskytnutí aktuálních údajů pro ÚAP referent sleduje primárně mimo území plošné památkové ochrany. Pro tyto jevy referent připraví údaje na základě níže uvedeného pokynu.
Jev č. 11

urbanistické hodnoty

Jev č. 12

region lidové architektury

Jev č. 13

historicky významná stavba, soubor

Jev č. 14

architektonicky cenná stavba, soubor

Jev č. 15

významná stavební dominanta

Jev č. 19

místo významné události

Jev č. 20

významný vyhlídkový bod

Jev č. 118

jiné záměry

POKYNY PRO REFERENTA
Údaje pro tyto nepovinné jevy NPÚ dlouhodobě a systematicky shromažďuje a ukládá v rámci
IISPP v rámci své odborné činnosti. Určitou výjimkou je jev č.118, který zahrnuje i data evidovaná
v ÚSKP, která nelze zařadit do jevů povinných (podrobněji viz jev č. 118 níže). Při přípravě podkladů
pro poskytnutí aktuálních údajů (s výjimkou výše uvedených v rámci jevu č. 118) referent využije
zejména již údaje v systému IISPP uložené, případně dle situace využije dalších zdrojů (odborné litera8

Dostupná online: http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-mezinarodni-dokumenty/mezinarodnidokumenty/umluva-architektonicke-dedictvi/.
9
Dostupná online: http://www.mzp.cz/cz/evropska_umluva_o_krajine_smlouva.
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tury, případně vlastní průzkum), a to tak, že výběr jevů bude plně odpovídat uvedenému popisu sledovaného jevu.
Referent provede výběr a doplnění prvků a jejich zařazení k jevům, které se k nim vztahují. Základní klasifikace by měla být doplněna minimálně anotací a fotodokumentací prvku.
Při zpracování údajů je nutné si uvědomit, že některý prvek může být zároveň zařazen do více sledovaných jevů, např.: usedlost Benátky u Litomyšle čp. 68 U Kopeckých, která se nachází na terénní
hraně lesní lánové vsi, zařadíme do jevů č. 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20. (Vzájemná podmíněnost jevů
především 15 a 20, 13 a 19, 118 a těch jevů, proč je navrhováno).
Podklady pro poskytnutí údajů pro ÚAP referent vkládá do doby zprovoznění Památkového katalogu do tabulky, jejíž struktura umožňuje začlenění zpracovaných dat do odborového GIS (tabulek
C1_ZPP* centrální geodatabáze) (struktura tabulky viz Příloha č. 2; vzorová tabulka popisu struktury
dostupná na adrese
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DuJMuyEgoBWpWtdJwUyXAnXlAfyQrhiQBWwKFSc
YFM/edit?usp=sharing).
Tabulku je možno editovat přímo v prostředí sdílených Google dokumentů nebo odděleně (po exportu do MS Excellu). Jednoznačná identifikace prvků vyhodnocovaných v rámci nepovinných jevů ÚAP
je v tabulce zajištěna prostřednictvím prostorových identifikátorů IISPP (definičních (identifikátor
IDOB_PG) a přírůstkových (identifikátor Prir_cis) bodů pro objekty; lokalit (identifikátor Kod_Cz) pro
území). Umožňuje rovněž výběr výstižného identifikačního dokumentu prvku uloženého v tzv. Metainformačním systému určeného k ukládání, správě a publikování odborných dokumentů (dále jen
MIS) pomocí identifikátoru dokumentu doc_id. Tabulka na Google docs obsahuje hyperlinkové odkazy pro zobrazení příslušného výřezu mapy územní identifikace po vyplnění prostorových identifikátorů (definičního nebo přírůstkového bodu objektu paGIS) a pro vyhledání vybraného dokumentu
v MIS po vyplnění identifikátoru dokumentu (doc_id). Tabulka obsahuje pro každý nepovinný jev ÚAP
samostatné pole, v němž referent pouze jednoduchým výběrem z nabízených hodnot vybere, zda se
dotýká předmětného prvku. V poli anotace vyplní krátký, výstižný popis a hodnocení prvku (max. 255
znaků včetně mezer). Pro vyplnění a předání dat nepovinných jevů ÚAP využije referent vzorové tabulky, kterou může vyplnit přímo v prostředí sdílených Google dokumentů nebo po jejím stažení
v prostředí MS Excell. Editace dat musí být ukončena resp. odděleně editované tabulky musí být předány oddělení GIS odboru INF GnŘ, které zajišťuje přípravu příslušného balíčku prostorových dat
nepovinných jevů ke stažení z adresy http://www.npu.cz/html/ gis/download/*.zip (za * dosaďte
název příslušné obce), v předstihu min. 14 dní před výdejem ÚAP.
Po zprovoznění Památkového katalogu budou nadále nepovinné jevy ÚAP evidovány přímo
v prostředí Katalogu v rámci tematických okruhů k prvku a příslušné klasifikace prvku přenášeny
do GISové instance IISP. Výdej nepovinných jevů bude realizován obdobně jako u jevů povinných
novým výdejním modulem ÚAP. Realizované úpravy budou zohledněny v aktualizované verzi tohoto
pokynu.
POPIS A KOMENTÁŘE K JEVŮM č. 11, 12, 13, 14, 15, 19, 18, 20, 118
Jev č. 11 – urbanistické hodnoty
Popis jevu:
Urbanistickou hodnotou se myslí intravilány sídel s historicky cennou urbanistickou strukturou,
s obvykle i dochovanou parcelací, zahrnující části sídel, rozptýlené zástavby. Jedná se o plošný jev,
zahrnující jednotlivé prvky. Sledovány mohou být i jednotlivé objekty spoluvytvářející charakter
sídla resp. rozptýlené zástavby včetně prvků typu drobná architektura, historické zahrady a parky.
Související metodická východiska:

11

Urbanistické hodnoty (ostatní) 10 jsou všechna území, na nichž se dochovala alespoň některá složka
historické urbanistické struktury sídla, nejčastěji půdorysná struktura sídla a obvykle i parcelace
a půdorysná skladba zástavby, nikoli však hmotová struktura (a historická architektonická podoba
staveb). Jde tedy obecně o všechny části zastavěné plochy sídel (intravilánu), které existovaly
v polovině 20. století a později nebyly zásadním způsobem proměněny (převrstveny). Výběrově sem
lze zařadit i území zformovaná později, pokud urbanistické hodnoty vykazují.
Historická zahrada/park 11 je dílo významné z hlediska dějin nebo umění, utvářené záměrně jako
architektonická a vegetační kompozice. Obě složky, stavební a rostlinná, jsou v této kompozici zastoupeny a uspořádány podle skladebných pravidel, přijatých a zavedených v určitém slohovém údobí.
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (10/2014) 12:
Urbanistickou hodnotou se myslí intravilány sídel s historicky i esteticky cennou urbanistickou
kompozicí nezapsané v ÚSKP, zahrnující části sídel, rozptýlené zástavby, historické zahrady a parky.
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (06/2011) 13:
Urbanistickou hodnotou se myslí území s historicky i esteticky cennou urbanistickou kompozicí
zahrnující části sídel, rozptýlené zástavby nebo urbanizované krajiny.
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (2003) 14:
Urbanistická hodnota území spočívá např. v uspořádání, návaznosti i vlastnostech prostorů
a staveb, zejména přístupných veřejnosti (průhledové osy, orientační, architektonické dominanty
území, členitost a různorodost zástavby apod.). Jedná se nejen o hodnotu dlouhodobě rozvíjené urbanistické struktury jednotlivých sídel a jejich vazeb, ale i o hodnotu krajiny, vytvořené a kultivované
dlouhodobým hospodařením.
Jev č. 12 – region lidové architektury
Popis jevu:
Regionem lidové architektury se myslí rozsáhlejší území, se zvýšeným výskytem hodnotných
objektů lidové architektury (stavby, soubory staveb, prvky typu drobná architektura, sochy) dochovaných ve svém tradičním výrazu v rámci hmotové a urbanistické skladby nebo materiálové
charakteristiky. Jedná se o plošný jev, podchyceny by měly být ale i jednotlivé prvky.
Pro poskytování údajů k tomuto jevu lze využít i formu slovního komentáře, což umožní definovat
charakteristické rysy regionu a ty potom v adekvátní formě aplikovat v prostorové a materiálové regulaci. 15
Související metodická východiska:
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (10/2014) 16:
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KUČOVÁ, Věra, DOSTÁLEK, Jiří, EHRLICH, Marek, KUČA, Karel, PACÁKOVÁ, BOŽENA: Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny, s. 38–39; Praha: Národní památkový ústav, edice odborné a metodické publikace, svazek 53, 2014; ISBN 978-80-7480022-1.
11
Tamtéž, s. 42–43.
12
viz podklad MMR – STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ, Metodický návod k příloze č. 1 části A –
Územně analytické podklady obcí – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, třetí aktualizace, s. 13.
Zveřejněno na webu dne 2. 10. 2014. http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/14-uap-metodicky-pokyn-1A-brozura.pdf.
13
viz podklad MMR – STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ, Metodický návod č. 3 k příloze č. 1 části A –
Územně analytické podklady obcí – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ze dne 23. 6. 2011.
14
TUNKA, Martin: Obsah územně plánovací dokumentace. 1. vydání. Praha: ABF, a.s., nakladatelství ARCH, edice STAVEBNÍ PRÁVO, 2003.
Aktualizace 2013.
15
Viz Připomínky a komentáře NPÚ ze dne 14. 8. 2014 k pracovní verzi materiálu STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ
PODKLADY OBCÍ.
16
C. d. v pozn. 12, strana 10.
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Regionem lidové architektury se myslí území se zvýšeným výskytem hodnotných objektů lidové
architektury, dochovaných ve svém tradičním výrazu v rámci hmotové a urbanistické skladby nebo
materiálové charakteristiky.
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (06/2011) 17:
Regionem lidové architektury se myslí území se zvýšeným výskytem dochovaných objektů lidové
architektury ve svém původním umístění a urbanistické skladbě.
Jev č. 13 – historicky významná stavba, soubor
Popis jevu:
Historicky významnou stavbou se myslí stavba nebo soubor staveb, prvky typu drobná architektura, sochy, vše významné svou minulostí např. spojené s narozením či pobytem známé osobnosti
nebo jako dějiště historické události.
Související metodická východiska:
Jev je též uveden ve výrokové části plánů ochrany, 18 viz Vyhláška Ministerstva kultury č. 420/2008
Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
(účinnost dne 1. 1. 2009), vydávaných podle památkového zákona pro plošně památkově chráněná
území: A3.2b Historicky významné stavby (H) – jde o stavby, jejichž zachování a obnova jsou žádoucí
s ohledem na jejich historický význam. Ten může být dán například jejich vazbou na významnou historickou událost či osobu, případně tím, že jde o poslední stopu jinak změněné starší urbanistické struktury či situace a podobně.
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (10/2014) 19:
Historicky významnou stavbou se myslí budova nebo soubor staveb významné svou minulostí
např. spojené s narozením či pobytem známé osobnosti nebo jako dějiště historické události (nezapsané v ÚSKP).
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (06/2011) 20:
Historicky významnou stavbou se myslí budova nebo soubor staveb významné svou minulostí
např. spojené s narozením či pobytem známé osobnosti nebo jako dějiště historické události.

Jev č. 14 – architektonicky cenná stavba
Popis jevu:
Architektonicky cennou stavbou se myslí jedinečné stavby a jejich soubory, prvky typu drobná
architektura, sochy, významné z hlediska umělecko-historického.
Související metodická východiska:
Jev je též uveden ve výrokové části plánů ochrany 21, viz Vyhláška Ministerstva kultury č. 420/2008
Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
(účinnost dne 1. 1. 2009), vydávaných podle památkového zákona pro plošně památkově chráněná
území: A3.2a Architektonicky cenné stavby (A) – jde o stavby vykazující individuální architektonickou
hodnotu, která je dána jejich vlastní architektonickou kvalitou, mírou dochování a autenticitou historických konstrukcí, dispozicí a vnějšího pláště, nebo alespoň některé z těchto charakteristik. Patří sem
jak stavby náročněji architektonicky ztvárněné, tak stavby svým ztvárněním běžné, pro dané území
však charakteristické. Tvoří významný potenciál pro prohlášení za kulturní památku. Pokud má stavba
dochovanou hodnotnou fasádu, bude do této kategorie zařazena i tehdy, byl-li její interiér částečně či
17

C. d. v pozn. 13, str. 10.
http://www.mkcr.cz/scripts/modules/fg/fulltxt.php?sort=rank&locale=CZ&langid=1&datefrom=1.1.1990&searchtext=vyhl%E1%B9ka
+%E8.+420%2F2008+Sb.&Action, s. 27.
19
C. d. v pozn. 12, str. 10.
20
C. d. v pozn. 13, str. 10.
21
C. d. v pozn. 18, str. 11.
18
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zcela zmodernizován, neboť tím není dotčeno vnější působení stavby v urbanistickém celku. Stejně tak
ale mohou být do této kategorie zařazeny i stavby se zmodernizovanými fasádami, které vykazují
výrazné architektonické památkové hodnoty v interiéru.......
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (10/2014) 22
Architektonicky cennou stavbou se myslí jedinečné stavby a jejich soubory nezapsané v ÚSKP
(např. stavby významných architektů, dochované stavby lidového stavitelství).
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (03/2014) 23:
Architektonicky cennou stavbou se myslí jedinečné stavby a jejich soubory nezapsané v ÚSKP
(např. stavby významných architektů, dochované stavby lidového stavitelství).
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (06/2011) 24
Architektonicky cennou stavbou se myslí jedinečné stavby a jejich soubory nezapsané v ÚSKP
(např. stavby významných architektů, slohově čisté budovy, dochované stavby lidového stavitelství).
Jev č. 15 – významná stavební dominanta
Popis jevu:
Významnou stavební dominantou se myslí stavby a jejich soubory, prvky typu drobná architektura, sochy, jejichž umístění v terénu či charakter je činí výrazně viditelné a ovlivňují vizuální charakter sídla i krajiny
Významná stavební dominanta je ze své podstaty doplňková charakteristika stavby zařazené obvykle i v rámci jiného jevu (architektonicky cenná stavba a podobně) 25.
Související metodická východiska:
Jev je též uveden ve výrokové části plánů ochrany, 26 viz Vyhláška Ministerstva kultury č. 420/2008
Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
(účinnost dne 1. 1. 2009), vydávaných podle památkového zákona pro plošně památkově chráněná
území: A3.2c Významné stavební dominanty (doplňková charakteristika) – Významnou stavební
dominantou může být…..........jiná stavba, pokud se dominantně uplatňuje v kontextu urbanistického
prostředí památkové rezervace nebo památkové zóny, zejména v panoramatických pohledech, ale
i v rámci urbanistických prostorů. Rušivé stavební dominanty do této skupiny nespadají.
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (10/2014) 27
Významnou stavební dominantou se myslí stavby a jejich soubory, jejichž umístění v terénu
či charakter je činí výrazně viditelné a do velké míry ovlivňující vizuální charakter sídla i krajiny.
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (03/2014) 28
Významnou stavební dominantou se myslí stavby a jejich soubory, včetně staveb zapsaných
na Ústřední seznam kulturních památek, jejichž umístění v terénu či charakter je činí výrazně viditelné
a do velké míry ovlivňující vizuální charakter sídla i krajiny.
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (06/2011) 29
Významnou stavební dominantou se myslí stavby a jejich soubory, jejichž umístění v terénu
či charakter je činí výrazně viditelné a do velké míry ovlivňující vizuální charakter sídla i krajiny.
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C. d. v pozn. 12, str. 10.
Viz pracovní verze materiálu STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ, Metodický návod k příloze č. 1
části A – Územně analytické podklady obcí – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Ústav územního rozvoje, Brno, březen
2014
24
C. d. v pozn. 13, str. 10.
25
C. d. v pozn. 10.
26
C. d. v pozn. 18, str. 11.
27
C. d. v pozn. 12, str. 10.
28
C. d. v pozn. 23, str. 12.
29
C. d. v pozn. 13, str. 10.
23
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Jev č. 19 – místo významné události
Popis jevu:
Místem významné události se myslí zejména a především lokalita nebo i rozsáhlejší území, nikoliv stavba samotná či soubor staveb, spojené s historicky významnou událostí (místa dějinných
událostí a událostí, které zachycují umělecká díla nebo byla inspirací pro vznik těchto děl).
Související metodická východiska:
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (10/2014) 30
Místem významné události se myslí budova nebo soubor staveb, lokalita nebo i rozsáhlejší území
významné svou minulostí, dějiště historické události (např. místo spojené s narozením či pobytem
známé osobnosti, bojiště, místa národopisných slavností, místa, která inspirovala umělecká díla), nezapsané v ÚSKP.
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (03/2014) 31
Místem významné události se myslí lokalita nebo i rozsáhlejší území spojené s historicky významnou událostí (např. bojiště, poutní místa, místa národopisných slavností, místa, která inspirovala umělecká díla).
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (06/2011) 32
Místem významné události se myslí lokalita nebo i rozsáhlejší území spojené s historicky významnou událostí (např. bojiště, poutní místa, místa národopisných slavností, místa, která inspirovala umělecká díla).
Jev č. 20 – významný vyhlídkový bod
Popis jevu:
Významným vyhlídkovým bodem se myslí veřejně přístupné místo (vrchol kopce, úbočí), které
umožňuje přehlédnout významnou a atraktivní část okolního území. Na místě se případně může
nacházet stavba (rozhledna, věž).
Sledovat je třeba i místa dálkových pohledů na chráněná území a ostatní hodnotná sídla podchycená jevem č. 11.
Související metodická východiska:
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (10/2014) 33
Významným vyhlídkovým bodem se myslí veřejně přístupné místo, jehož vyvýšené umístění
v terénu (vrchol kopce, úbočí) nebo v rámci stavby (rozhledna, věž) umožňuje přehlédnout významnou
a atraktivní část okolního území.
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (06/2011) 34
Významným vyhlídkovým bodem se myslí veřejně přístupné místo, jehož vyvýšené umístění v terénu
(vrchol kopce, úbočí) nebo v rámci stavby (rozhledna, věž) umožňuje přehlédnout významnou
a atraktivní část okolního území.
Jev č. 118 – jiné záměry
Popis jevu:
Jev č. 118 slouží pro poskytnutí dalších jevů, ke kterým se chce NPÚ vyjádřit, a které nejsou dosud
uvedeny v přehledu sledovaných jevů části A přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
30

C. d. v pozn. 12, str. 10.
C. d. v pozn. 23, str. 12.
32
C. d. v pozn. 13, str. 10.
33
C. d. v pozn. 12, str. 10.
34
C. d. v pozn. 13, str. 10.
31
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Jinými záměry z hlediska památkové péče se myslí např. záměry na změnu památkové ochrany (návrhy na prohlášení případně zrušení KP, NKP, PR, PZ). Do tohoto jevu je třeba zařadit i OP, která byla
stanovena pro historická jádra sídel nezapsaná v ÚSKP jako PR nebo PZ, přičemž tato OP se nevztahují se ani ke KP nebo NKP 35.
Lze sem zařadit i další jevy, vykazující hodnoty v posuzovaném území, pro které nebyl sledovaný jev
dosud vymezen, např. prvky kulturní krajiny a její struktury nezařaditelné do jevu č. 11.
Související metodická východiska:
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (03/2014) 36
Jedná se o veřejné i soukromé záměry změn v území, které nejsou součástí údajů o území dle § 27
odst. 2 stavebního zákona.
Komentář ke sledovanému jevu dle MMR (06/2011) 37
Jedná se o záměry na provedení změny v území, které nejsou podmnožinou údajů o území (záměry
obcí, ekonomických subjektů atd.)

ZÁVĚR
Poskytování dat ÚAP se opírá o data evidovaná v IISPP ať již z titulu jejich ochrany – evidence v ÚSKP
– nebo z jejich klasifikace v rámci z pohledu NPÚ nepovinných jevů ÚAP. Digitální data zatím nejsou
úplná, průběžně probíhá jak jejich doplňování, tak i kontrola jejich věcné správnosti.
K zásadní změně ve výdeji ÚAP dojde s realizací Památkového katalogu, který by měl být zprovozněn
ke konci listopadu 2015 a měl by nahradit stávající aplikaci pro vedení ÚSKP MonumIS a její webovou
verzi MonumNet. Nový datový model Katalogu je založen na mezinárodním standardu pro podporu
interoperability mezi paměťovými institucemi; evidovány jsou prvky (reálného světa), právní stavy
a jejich vzájemné vazby. Tento datový model by měl umožnit vedle vedení atributů jevů povinných,
evidovaných v ÚSKP i klasifikaci prvků v rámci jevů z pohledu NPÚ nepovinných. Změny dotýkající se
výdeje ÚAP jsou pak dány především přímým provázáním prostorových (vedených v oborovém GIS)
a tabelárních dat ÚSKP, napojením dat NPÚ na RÚIAN a realizací výdejního modulu ÚAP. Realizované
úpravy budou zohledněny v aktualizované verzi tohoto pokynu.

35

Např. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArjDvsZXF-kSdE1sZXBpU3R3ZnA4dmRQMk9GbmZxN0E#gid=1
C. d. v pozn. 23, str. 12.
37
C. d. v pozn. 13, str. 10.
36
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POUŽITÉ ZKRATKY
EDIS
GIS
GnŘ
IISPP
INF
ISAD
KÚ
MIS
MMR
NPÚ
ORP
PaGIS
PamZ
RUIAN
StavZ
ÚAP
ÚAPk
ÚAPo
ÚSKP

Odbor evidence a dokumentace
Geografický informační systém (obecně)
generální ředitelství
Integrovaný informační systém památkové péče
Odbor Informatiky
Informační systém o archeologických datech
krajský úřad
Metainformační systém; součást IISPP určený pro ukládání, správu a publikování
odborných dokumentů a jejich popis
Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní památkový ústav
obec s rozšířenou působností
Památkový geografický informační systém; součást IISPP pro zpracování, ukládání, správu
a publikování oborových prostorových dat včetně prostorových identifikátorů využívaných
dalšími částmi IISPP
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (památkový
zákon)
registr územní identifikace, adres a nemovitostí
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
územně analytické podklady
územně analytické podklady krajů
územně analytické podklady obcí
Ústřední seznam kulturních památek
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Příloha č. 1 – Vzor průvodního dopisu

Váš dopis čj. | ze dne
Naše čj.
Vyřizuje |tel.

adresát

Spisový znak
V Praze dne

Poskytnutí aktuálních údajů pro územně analytické podklady pro území XXX
Na základě Vaší žádosti o revizi dat pro aktualizaci územně analytických podkladů čj. XXX ze dne XXX
Vám poskytujeme následující informace:
V úvodu odkazujeme na základní veřejný informační systém Národního památkového ústavu (dále
jen NPÚ), přístupný na jeho webových stránkách (http://www.npu.cz v části „Informační zdroje“).
Integrovaný informační systém památkové péče (dále jen IISPP) je budován s cílem zajistit efektivní
využívání i průběžnou aktualizaci oborových dat a přístup k těmto datům pro uživatele včetně
veřejnosti. Většina dat IISPP je dostupná veřejným přístupem nevyžadujícím zvláštní přihlášení.
Pracovníkům státní památkové péče vně NPÚ (Ministerstvo kultury, krajské úřady, obce s rozšířenou
působností atd.) je nadto poskytován přístup k části neveřejných mapových projektů a služeb GIS
části IISPP. Přihlášení je zajištěno na principu jednotné autentizace (o zpřístupnění lze požádat na
adrese volfik.petr@npu.cz).
Údaje evidované v Ústředním seznamu kulturních památek (dále jen ÚSKP) jsou dostupné pomocí
webové aplikace MonumNet (http://monumnet.npu.cz/), která umožňuje vyhledávání, zobrazení,
tisk a export základních údajů o všech kulturních památkách (dále jen KP), památkově chráněných
územích a ochranných pásmech.
Prostorovou identifikaci a plošná vymezení jevů sledovaných v rámci územně analytických podkladů
(dále jen ÚAP) zpřístupňuje Geografický informační systém NPÚ (dále jen GIS) prostřednictvím
projektů mapového serveru (http://gis.npu.cz/) a mapových služeb. Základní náhled na prostorová
data ÚAP poskytuje mapový projekt „Územně analytické podklady 2014“ a veřejná WMS mapová
služba běžící pod odkazem http://gis.npu.cz/tms/ows/wms_uap/ows.php. Data památkové péče z
hlediska platného právního stavu ochrany zpracovaná v podrobnosti katastrálních map zpřístupňuje
vedle uvedeného veřejného mapového projektu i projekt Zájmy památkové péče, v němž jsou
publikována i některá data, která v současnosti vzhledem k neúplnosti zpracování nejsou zahrnuta do
vydávaných ÚAP (především prostorová vymezení rozsahů KP).
Z hlediska IISPP má specifický význam mapový projekt „Územní identifikace“, určený pro získávání
identifikátorů pro jednoznačnou prostorovou/územní identifikaci v souvisejících evidencích. Tento
mapový projekt obsahuje také nástroje pro interaktivní vyhledání dokumentů (fotografie, mapy,
plány, textové dokumenty apod.) k objektům a lokalitám (a to nejenom ke KP, ale i k dalším jevům
sledovaným v rámci ÚAP) uložených v systému MIS NPÚ (http://iispp.npu.cz/mis_public/) a záznamů
ÚSKP publikovaných v aplikaci MonumNet. Obsah mapového projektu je přístupný veřejnou WMS
mapovou službou běžící pod odkazem http://gis.npu.cz/tms/ows/wms_uzident/ows.php.
Data Státního archeologického seznamu ČR (dále jen SAS), jsou zpřístupněna v rámci Informačního
systému o archeologických datech http://isad.npu.cz/ (předáváme Vám je v oddílu C). Prostorová
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vymezení území s archeologickými nálezy (v podrobnostech základních map ČR) jsou přístupná
veřejnou WMS mapovou službou http://gis.npu.cz/tms/ows/wms_uan/ows.php.
Digitální data zatím nejsou úplná, průběžně probíhá jak jejich doplňování, tak i kontrola jejich věcné
správnosti.
Oddíl A
Sledované jevy 5 až 10 (památková rezervace včetně ochranného pásma; památková zóna včetně
ochranného pásma; krajinná památková zóna;. kulturní památka, popř. soubor, vč. ochranného
pásma; národní kulturní památka, popř. soubor, vč. ochranného pásma; případně památka
UNESCO vč. ochranného pásma):
Pro údaje sledované státní památkovou péčí jsou základním zobrazovacím nástrojem územního
plánování informace o hranici chráněných památkových území (vymezena polygony) a informace o
památkové ochraně nemovitosti, pro kterou je podkladem tzv. bodová identifikace nemovitých KP,
jejichž zpřesňování a doplňování (hlavně u dalších objektů areálů a souborů) dosud probíhá. Aktuální
stav „bodové identifikace včetně vazeb na dokument v uložené v MIS“ je dostupný veřejným
mapovým projektem IISPP Územní identifikace a mapovým projektem Územně analytické podklady
2014 nebo veřejnou WMS mapovou službou (http://gis.npu.cz/tms/ows/wms_uap/ows.php),
prostřednictvím které jsou publikována poskytovaná data ÚAP včetně zpracovaných polygonových
vymezení národních kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón a ochranných
pásem. S cílem operativního poskytnutí údajů žadateli o aktualizaci ÚAP vytváříme rovněž
aktualizovaný export ve formátu shapefile. Ten je pro Váš úřad připraven k vyzvednutí na adrese:
XXX.
V případě technických potíží nebo nejasností se obracejte na Mgr. Eismanna (GIS), e-mail:
eismann.simon@npu.cz , tel.: 257 010 161.
Evidence kulturních památek zapsaných v ÚSKP ve výčtu parcel a částí je k dispozici na adrese: XXX.
Upozorňujeme na to, že také tato evidence je průběžně aktualizována a upřesňována. Nedostatky či
nepřesnosti jsou dány tím, že databáze NPÚ není propojena s daty katastru nemovitostí (ČÚZK) a
nové údaje o pozemcích (změny v katastru nemovitostí) nejsou automaticky aktualizovány. Event.
upřesnění poskytneme obratem.
Ve smyslu vyhlášky č. 500/2006 Sb. Vám v příloze poskytujeme pasport s aktuálními údaji ke shora
uvedeným sledovaným jevům.
Oddíl B
Sledované jevy 11-15 a 19-20 (urbanistické hodnoty; region lidové architektury; hist. významná
stavba, soubor; architektonicky cenná stavba, soubor; významná stavební dominanta; místo
významné události;významný vyhlídkový bod popř. 118 (jiné záměry):
Údaje poskytujeme nad rámec našich zákonných povinností a to pouze u těch jevů či lokalit, kde je
máme k dispozici jako výsledek dřívějších dílčích rešerší, výzkumné práce apod. Informace jsou tedy
zatím neúplné a budou vyžadovat samostatnou průzkumnou činnost zpracovatele ÚPD ve smyslu
dané vyhlášky. Údaje budou doplněny v rámci dalších aktualizací.
Údaje jsou součástí přiloženého pasportu č. XXX a k vyzvednutí na adrese: XXX.
XXX (další vyjádření).
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Oddíl C
Sledovaný jev č. 16 (území s archeologickými nálezy):
Pro účel přesnější specifikace území s archeologickými nálezy (dále „ÚAN“), vede NPÚ (jeho
generální ředitelství) dle stanovení čl. 2(i) zákona č. 99/2000Sb. m.s. soupis archeologického dědictví
ČR - Státní archeologický seznam ČR (dále „SAS ČR“). Zde shromážděné údaje jsou nejúplnějším
podkladem pro tvorbu ÚAP. Ve výše zmíněném metodickém návrhu jsou, jako poskytovatel pro jev č.
16, uváděny krajské úřady, jejichž podklady vycházejí zejména z údajů SAS ČR. Pokládáme proto za
účelné Vám tyto údaje předat souběžně také.
Data SAS ČR jsou průběžně aktualizována, a to s jednoroční periodicitou vždy ke dni 30. června
daného roku. Také prostorové vymezení ÚAN odráží stav současného poznání území ČR z hlediska
archeologie, s využitím a ohledem na aktuální informace o proběhlých a probíhajících
archeologických výzkumech.
Data UAN Vám naposledy byla předána pasportem č. XXX. Sdělujeme Vám, že od posledního předání
dat na Vašem správním území nebyly provedeny žádné aktualizační změny.
Zasíláme Vám III. oddíl pasportu č. XXX pro potvrzení správnosti a aktuálnosti poskytnutých dat.
S pozdravem
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
náměstek sekce památkové péče

Přílohy:
Oddíl A – údaje z Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR, oddíl B
- Pasport č. 4 dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., díl I., II., III. (X listů)
- XXX (Případně další podklady)
Oddíl C – údaje ze Státního archeologického seznamu ČR
Pasport údaje o území č. XXX (X list A4)
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