
zónû vãetnû fotodokumentace, byly prozkoumány

historické mûstské vodovody.

Jiãín – pfiedmûtem zkoumání je jak celé mûsto,

tak rezervace vãetnû historick˘ch, provozních

a prostorov˘ch vztahÛ, informace o regulacích

mûsta v 17., 19. a 20. století.

Karviná – zapoãalo provádûní terénních prÛzku-

mÛ lokality. 

Olomouc – byla pofiízena fotodokumentace v˘-

chodní ãásti mûstské památkové rezervace.

Pilníkov – probûhl prÛzkum celého mûsta, byla

pofiízena dokumentace, fotodokumentace, pas-

porty jednotliv˘ch nemovitostí.

RoÏmberk – probíhá prÛzkum mûsta, vznikají pas-

porty jednotliv˘ch nemovitostí. 

R˘mafiov – probûhl prÛzkum celého mûsta, byla

pofiízena dokumentace, fotodokumentace, pas-

porty jednotliv˘ch nemovitostí.

Slavkov – probûhl prÛzkum celého mûsta, byla

pofiízena dokumentace, fotodokumentace, pas-

porty jednotliv˘ch nemovitostí.

·títy – byla digitalizována historická fotodoku-

mentace mûsta.

Uhersk˘ Brod – probûhl prÛzkum celého mûsta,

byla pofiízena dokumentace, fotodokumentace,

pasporty jednotliv˘ch nemovitostí.

Uhersk˘ Ostroh – probûhl prÛzkum celého mûs-

ta, byla pofiízena dokumentace, fotodokumenta-

ce, pasporty jednotliv˘ch nemovitostí.

Uherské Hradi‰tû – probûhl prÛzkum celého

mûsta, byla pofiízena dokumentace, fotodoku-

mentace, pasporty jednotliv˘ch nemovitostí.

Tfiebíã – probûhl prÛzkum celého mûsta, byla po-

fiízena dokumentace, fotodokumentace, paspor-

ty jednotliv˘ch nemovitostí.

Znojmo – dokonãován je prÛzkum blokÛ, u kte-

r˘ch se nestihlo zpracovat plán ochrany. 

Îacléfi – pokraãují terénní prÛzkumy objektÛ

v mûstské památkové zónû Îacléfi, prÛzkumy sta-

vební dokumentace, zamûfiování a fotodokumen-

tace. 

Stavebnû -h is tor i ck˘  prÛzkum 

s íd l a  a jeho  zpracován í  

v Geogra f i ckém in formaãn ím 

sys tému

Zuzana SYROVÁ, Jifií SYROV¯

A N OTA C E : MnoÏství informací, které je nutno pfii

zpracování SHP sídla utfiídit, vede k vyuÏití data-

bází a následnû i k potfiebû propojit informace

v nich uloÏené s grafickou ãástí prÛzkumu. Propoje-

ní umoÏÀují geografické informaãní systémy (GIS).

MoÏnosti jejich vyuÏití a konkrétního fie‰ení v rám-

ci Integrovaného informaãního systému památkové

péãe (IISPP) jsou demonstrovány na pilotním pro-

jektu Uherského Hradi‰tû.

Studie byla vytvofiena v rámci v˘zkumného zá-

mûru MK âR MK07503233303, úkol ã. 305 Pa-

mátkové urbanistické prÛzkumy, vûdecké hodno-

cení a odborná dokumentace historick˘ch mûst

v âR v návaznosti na historické prÛzkumové pod-

klady oboru památkové péãe.

Pfii pfiípravû ãlánku jsme vycházeli z pfiedpokla-

du, Ïe ãtenáfi Zpráv památkové péãe má urãitûj‰í

pfiedstavu o tom, co znamená zkratka SHP (sta-

vebnû-historick˘ prÛzkum), neÏ co se skr˘vá za

zkratkou GIS (geografick˘ informaãní systém).

I kdyÏ se v následujícím textu vûnujeme více  GIS,

je pro nás stále jen nástrojem, kter˘ lze úãinnû

vyuÏít pfii zpracování SHP od pfiedbûÏn˘ch inventa-

rizaãních prÛzkumÛ cel˘ch oblastí po SHP jednot-

liv˘ch objektÛ.1 Z nich se budeme dále zab˘vat

SHP sídel v podrobnosti mûfiítek katastrálních

map (1 : 2880 – 1 : 1000), jehoÏ úkolem je shro-

máÏdûní a vyhodnocení dostupn˘ch informací

o sídle jako celku a základních informací o jedno-

tliv˘ch objektech, u nichÏ je podrobnost zpracová-

ní limitována ãasem, kter˘ je jim moÏno vûnovat

pfii studiu archivních materiálÛ i terénním prÛzku-

mu ãasto komplikovaném problémy se zpfiístup-

nûním interiérÛ. MnoÏství informací, které je nut-

no pfii zpracování prÛzkumu sídla utfiídit, pfiirozenû

vede k vyuÏití databází a následnû i k potfiebû pro-

pojit informace v nich uloÏené s grafickou ãástí

prÛzkumu. Právû toto propojení umoÏÀují geogra-

fické informaãní systémy.

Ty navazují na klasické zpÛsoby, jimiÏ se ãlovûk

snaÏí o záznam reálného svûta v podobû grafické

(mapy, plány) a textové (soupisy, kartotéky). V mo-

delu reálného svûta v GIS se tyto ãásti vzájemnû

provazují; prvek reálného svûta reprezentovan˘

geoprvkem (dále nedûlitelnou základní prostoro-

vou entitou svûta modelového) má dvû základní

sloÏky popisu: geometrickou a tematickou. Geo-

metrická zaznamenává jeho lokalizaci v prostoru,

popisuje pfiímo jeho geometrické vlastnosti a ne-

pfiímo jeho prostorové (topologické) vztahy s okol-

ními objekty. Tematická popisuje jeho negeome-

trické vlastnosti (atributy). KaÏd˘ atribut je pfiitom

tvofien názvem vlastnosti (udává, jaká vlastnost

geoprvku je hodnotou popisována) a promûnnou,

kterou pro dan˘ geoprvek nab˘vá. Díky v‰em uve-

den˘m vlastnostem umoÏÀuje GIS nejen zobraze-

ní prvkÛ, ale jeho silnou stránkou je i moÏnost

prostorov˘ch a tematick˘ch anal˘z. Pro GIS jakoÏ-

to informaãní systém zamûfien˘ na sbûr, ukládání,

správu, anal˘zu a prezentaci prostorov˘ch dat exi-

stuje fiada definic.2 Obecnû je nutné uvûdomit si,

Ïe pod tímto termínem se skr˘vá více komponent:

data, software, hardware, lidé i zpÛsob pouÏití.

V kontextu dokumentace kulturního dûdictví se

doporuãuje termín SIS (Spatial Information Sys-

tem), tedy prostorov˘ informaãní systém.3 Je v˘-

stiÏnûj‰í v pfiípadech, kdy pfiívlastek geografick˘

pÛsobí nevhodnû (napfiíklad pfii podrobné doku-

mentaci a prÛzkumech jednotliv˘ch objektÛ ãi je-

jich ãástí). Pfiedev‰ím v‰ak má ‰ir‰í v˘znam. Posti-

huje totiÏ i tu ãást prostorov˘ch dat, jejichÏ obsah

nelze jednodu‰e vizualizovat v mapû (textová ãást

dokumentace, fotodokumentace, negeoreferen-

covatelné4 mapy a plány), a která je lokalizovatel-

ná (aÈ jiÏ relaãním propojením s identifikaãními

geoprvky, nebo jen pfiifiazením soufiadnic ve zvole-

ném soufiadnicovém systému). MoÏnosti prosto-

rové identifikace prostfiednictvím kódÛ identifi-

kaãních prvkÛ nebo soufiadnic (geokódování) plnû

vyuÏívá Integrovan˘ informaãní systém památko-

vé péãe (dále jen IISPP).5 Nepfiímé lokalizaãní
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■ Poznámky

1 Pilotním projektem vyuÏití GIS pro SHP v rÛzn˘ch po-

drobnostech bylo Litomy‰lsko-Vysokom˘tsko. Viz Zuzana

SYROVÁ, Jifií SYROV ,̄ Jifií ·KABRADA, Martin EBEL, Josef

KYNCL: Litomy‰lsko-Vysokom˘tsko, soupis stávajících ar-

chitektonick˘ch a urbanistick˘ch hodnot, ve‰keré doku-

mentace a pramenÛ, prezentace formou GIS; projekt

SOVAMM 1999–2002.

2 Petr RAPANT: Geoinformatika a geoinformaãní techno-

logie, Vysoká ‰kola báÀská – Technická univerzita Ostra-

va 2006, s. 300; Martin B¤EHOVSK ,̄ Karel JEDLIâKA:

Úvod do geografick˘ch informaãních systémÛ, Západo-

ãeská univerzita v Plzni, 2003, s. 9–11.

3 Fulvio RINAUDO, Guliz BILGIN: Generic GIS Template

for the Management of Heritage Objects, A practical gui-

de to GIS implementation, RECORDIM/ CIPA, Torino – An-

kara 2007, s. 4.

4 Georeferencování (pfiifiazení geodetick˘ch soufiadnic

rastrové datové sadû) umoÏÀuje zobrazovat a analyzovat

rastrová data spoleãnû s dal‰ími geografick˘mi daty.
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údaje uloÏené v tabelárních ãástech IISPP, jako je

Metainformaãní systém (MIS), mohou b˘t v ma-

povém projektu (mapû) zobrazeny prostfiednic-

tvím relaãnû propojen˘ch identifikaãních prvkÛ

(definiãních bodÛ objektÛ a definiãních bodÛ a po-

lygonÛ lokalit), nebo bodÛ dle soufiadnic X, Y.6

GIS fie‰ení SHP

V rámci úkolu ã. 305 Památkovû urbanistické

prÛzkumy, vûdecké hodnocení a odborná doku-

mentace historick˘ch mûst v âeské republice

v návaznosti na historické prÛzkumové podklady

oboru památkové péãe byla v GIS zpracována ne-

bo aktualizována fiada SHP sídel. GIS fie‰ení bylo

provûfieno pfiedev‰ím na pilotním projektu Uher-

ského Hradi‰tû. Vlastní SHP byl zpracován v nû-

kolika etapách jiÏ v 90. letech 20. století7 a pro

potfieby úkolu doplnûn aktualizaãním terénním

prÛzkumem. Jednotlivé etapy prÛzkumu byly pfie-

vedeny do GIS jiÏ v letech 1997–1998.8 Jednalo

se o de facto jednoúãelové vyuÏití GIS, nicménû

základní principy tehdej‰ího datového modelu9

byly následnû vyuÏity pfii návrhu oborového GIS pa-

mátkovû chránûn˘ch území a nemovit˘ch pamá-

tek âR (paGIS), kter˘ se od roku 2006 stal jedním

ze základních prvkÛ IISPP. Tento model je zaloÏen

na principu jednotné sady geometrick˘ch ãástí

prvkÛ s daty potfiebn˘mi pro tematické anal˘zy

uloÏen˘mi ve vnitfiních atributov˘ch nebo relaãnû

pfiipojen˘ch tabulkách. To znamená, Ïe prvky po-

tfiebné pro jednotlivé tematické anal˘zy a mapy je

zapotfiebí zkonstruovat (pomineme-li nezbytné ak-

tualizace) pouze jednou, coÏ podstatnû zjednodu-

‰uje správu dat. Ve‰keré informace potfiebné pro
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Autory v‰ech snímkÛ jsou Zuzana a Jifií Syroví.

Obr. 1. Uherské Hradi‰tû, pfiíklad generování tematick˘ch

náhledÛ map z tfiídy prvkÛ objekty; snímky obrazovky (zá-

kladní zobrazení struktury dat v ArcCatalogu) vlevo dole

zachycují geometrickou ãást prvkÛ a jejich vnitfiní atri-

butovou tabulku, z níÏ jsou vygenerovány tematické mapy

stavebnû-historického v˘voje (vpravo nahofie) a porovnání

s mapou stabilního katastru (pod ním), architektonického

a urbanistického hodnocení (ve dvou variantách legendy

uprostfied), návrhu regulace vypl˘vající z v˘sledkÛ SHP

(vlevo nahofie) a zájmÛ památkové péãe (pod ním).

Obr. 2. Uherské Hradi‰tû, tfiídy prvkÛ zaãlenûné do datové

sady A1 zobrazené základním zpÛsobem podle druhu a sta-

vu. Dole právní stav ochrany a návrhy jeho zmûn (plo‰ná

prostorová vymezení rozsahu nemovit˘ch kulturních pamá-

tek a návrhÛ na prohlá‰ení, rozsahu a hranic mûstské pa-

mátkové zóny a jejího ochranného pásma), nad ním urba-

nistické bloky a prostory, bodové, liniové a plo‰né prvky

vody a zelenû a bodové, liniové a plo‰né objekty vytvofiené

ãlovûkem, spoleãnû tvofiící logickou datovou sadu pfiedmûtu

zájmÛ památkové péãe, zobrazenou zcela nahofie.

■ Poznámky

5 IISPP je podrobnûji popsán v pfiíspûvku Petr VOLFÍK:

V˘zkum vytváfiení a implementace Integrovaného infor-

maãního systému památkové péãe – cíle a zpÛsob fie‰ení

v˘zkumného úkolu, in: Zprávy památkové péãe, 70, ã. 2,

s. 83–85 

6 Konkrétní fie‰ení je popsáno v pfiíspûvku Petr VOLFÍK:

Jednotn˘ systém pro správu odborné digitální dokumen-

tace ve vazbû na GIS NPÚ, in: Zprávy památkové péãe,

70, ã. 2, s. 86–88 

7 Jan ELIÁ·, Zuzana SYROVÁ, Jifií SYROV¯: Uherské Hra-

di‰tû, památková zóna centrální ãást, stavebnû-historic-

k˘ prÛzkum, Brno 1992; Zuzana SYROVÁ, Jifií SYROV¯:

Uherské Hradi‰tû, ochranné pásmo sever, stavebnû-his-

torick˘ prÛzkum, Brno 1995; tíÏ: Uherské Hradi‰tû, in-

ventarizace blokÛ navazujících na jiÏní ãást historického

jádra, stavebnû-historick˘ prÛzkum, Brno 1995; tíÏ: Uher-

ské Hradi‰tû, památková zóna druhá ãást, stavebnû-his-

torick˘ prÛzkum, Brno 1996–1997; tíÏ: Uherské Hradi‰-

tû, ochranné pásmo sever a západ, stavebnû-historick˘

prÛzkum, Brno 1996–1997.

8 Parciálnû publikováno v rámci GIS mûsta Uherské Hra-

di‰tû (http://twist.mesto-uh.cz/).

9 GIS fie‰ení navazovalo na regulaãní plán mûstské pa-

mátkové zóny ·umperk a SHP jeho ochranného pásma

z roku 1995.

1 2
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identifikaci prvkÛ a tematické anal˘zy jsou obsa-

Ïeny v tematické sloÏce popisu prvkÛ (obr. 1). Tu

mÛÏeme pro úãel SHP dále ãlenit na ãást:

a) identifikaãní – identifikace geoprvku umoÏ-

Àující základní vyhledávání a relace s externími

databázemi (katastr nemovitostí, Ústfiední se-

znam nemovit˘ch kulturních památek);

b) popisnou – architektonické a urbanistické

hodnocení, stavební etapy, datování, autofii;

c) ãasovou – porovnání s historick˘mi mapami

a plány, zmûny, transfery a zánik objektÛ;

d) vztahovou – popis neprostorov˘ch vztahÛ,

do nichÏ geoprvky navzájem vstupují, oznaãení lo-

gick˘ch celkÛ;

e) regulaãní – limity a operace, které je moÏno

s prvkem provádût (stav památkové ochrany, ná-

vrh jeho zmûn, návrh regulace);

f) jakostní – pfiesnost geometrické a tematické

sloÏky (typ/podrobnost prÛzkumu), jejich aktuál-

nost. 

Na rozdíl od star‰ích projektÛ, jak˘m byl i SHP

Uherského Hradi‰tû nebo národního parku Pody-

jí,10 kdy se GIS skládal z dílãích ãástí odpovídají-

cích jednotliv˘m katastrálním územím, souãasné

projekty vyuÏívají moÏnost vytváfiet beze‰vé dato-

vé sady fie‰en˘ch území, kterou pfiinesl dynamick˘

v˘voj softwarov˘ch nástrojÛ pro tvorbu GIS a pfie-

chod od souborového uloÏení dat ke geodatabá-

zím.11 Beze‰vost dat celého území âR je v pfiípa-

dû paGIS nezbytn˘m pfiedpokladem pro zaji‰tûní

jejich jednotné vypovídací schopnosti a v˘znam-

n˘m usnadnûním pro jejich správu a aktualizaci.

Jednotlivé SHP mají pfiitom svá specifika a dÛleÏi-

t˘m rozhodnutím bylo, která data mají b˘t vytváfie-

na jako beze‰vá a která mohou nebo musí zÛstat

souãástí dílãího GIS. 

V pfiípadû SHP Uherského Hradi‰tû bylo nutno

ponechat oddûlenû pouze ãást atributÛ, kterou je

vhodné ukládat v samostatn˘ch tabulkách s ohle-

dem na moÏné vícenásobné vazby s prvky (ãaso-

vé zafiazení jednotliv˘ch etap v˘stavby a údaje

o stavebnících a autorech). Provázání tûchto úda-

jÛ bylo pÛvodnû zaji‰tûno unikátními kódy katalo-

gu objektÛ; ty nyní obecnû nahrazuje geokódování

pomocí definiãních bodÛ objektÛ paGIS. Ostatní

GIS data byla po nezbytn˘ch úpravách (pfiizpÛso-

bení datové struktury, transformaci nad aktuál-

ním polohopisem, zanesení zmûn podchycen˘ch
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Obr. 3. Uherské Hradi‰tû, pfiíklad retrospektivního v˘voje

sídla. Vlevo georeferencované mapy z let 1827 (císafisk˘

otisk stabilního katastru), 1896, 1911 a 1930, vpravo

porovnání se stávajícím stavem (Ïlutû vyznaãeny objekty

zaniklé).

■ Poznámky

10 Zuzana SYROVÁ, Jifií SYROV ,̄ Petr DOSTÁL: Stavebnû-

-historick˘ a urbanisticko historick˘ v˘zkum NP Podyjí a je-

ho ochranného pásma, modelov˘ pfiíklad GIS a systému

urbanistické stability; projekt SOVAMM 1996–1997.

11 Formát pro uloÏení a zpracování prostorov˘ch dat, kte-

r˘ reprezentuje geoprvky a jejich vlastnosti jako takzvané

objekty a vztahy mezi nimi. Geometrická sloÏka popisu

vãetnû topologie je v tomto pfiípadû uloÏena spoleãnû se

sloÏkou tematickou a definicí chování objektu. Do geoda-

tabáze lze ukládat objekty jako datové sady / tfiídy prvkÛ,

tabulky neprostorov˘ch dat a tfiídy vazeb; vedle dat vekto-

rov˘ch v ní lze ukládat data rastrová. 

3
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terénním prÛzkumem) zaãlenûna do základní od-

borné datové sady A1 centrální geodatabáze, jejíÏ

data jsou zpracovávána v podrobnosti polohopisÛ

v mûfiítcích katastrálních map (data nemovit˘ch

kulturních památek, chránûn˘ch a zájmov˘ch úze-

mí). Prvky datové sady A1, pfiesnûji fieãeno jejich

tfiídy (obr. 2), jsou uspofiádány do základních sku-

pin (takzvan˘ch logick˘ch datov˘ch sad) – pfied-

mût zájmu památkové péãe (objekty reálného

svûta a urbanistické prvky), prostorová vymezení

právních stavÛ ochrany a návrhÛ jejich zmûn, gra-

fické znaãky pro tvorbu tematick˘ch map, prvky

evidence zpracování dílãích ãástí datové sady.

Pro úplnost uveìme, Ïe centrální geodatabá-

ze12 dále obsahuje: 

– odborná data v podrobnosti polohopisÛ

stfiedních mûfiítek 1 : 10 000 – 1 : 25 000 (ar-

cheologická data);

– polohopisné podklady pro vytváfiení odbor-

n˘ch dat;

– historické polohopisy (mapy stabilního ka-

tastru a druhého vojenského mapování);

– identifikaãní datové sady slouÏící k jedno-

znaãné prostorové identifikaci objektÛ a lokalit

v rámci celého IISPP;

– referenãní datové sady (soustava územních

a územnû evidenãních prvkÛ Registru sãítacích

obvodÛ âeského statistického úfiadu) slouÏící po

prostorovém provázání se sadami identifikaãními

k urãení aktuálních územnû identifikaãních údajÛ

v tabelárních ãástech IISPP.

Pro konzultaci jejich obsahu je vygenerována

fiada tematick˘ch náhledÛ, primárnû dostupn˘ch

prostfiednictvím tfiinácti mapov˘ch projektÛ13 pro

ArcGIS Desktop (ArcMap/ArcReader), z nichÏ pro-

zatím pouze ãást byla publikována pro potfieby

bûÏn˘ch uÏivatelÛ i formou webov˘ch mapov˘ch

projektÛ na http://gis.up.npu.cz. Tyto projekty

umoÏÀují nejen prohlíÏení tematick˘ch map, ale

pomocí GIS nástrojÛ je moÏno zobrazovat infor-

mace o jednotliv˘ch prvcích, v datech vyhledávat

a zodpovídat prostorové a tematické dotazy. Pro

úãel SHP nás zajímá pfiedev‰ím soubor tfií mapo-

v˘ch projektÛ zahrnujících Stavebnû-historick˘ v˘-

voj, Architektonické a urbanistické hodnocení

a Návrh regulace podle v˘sledkÛ SHP14 (obr. 1).

Jejich legendy jsou odvozeny ze zaÏitého grafic-

kého vyhodnocení prÛzkumÛ vycházejícího z pra-

xe Státního ústavu pro rekonstrukce památko-

v˘ch mûst a objektÛ (SÚRPMO).

Legenda pro beze‰vé datové sady âR umoÏÀu-

je grafické vyjádfiení tfií základních stavebních

etap pro kaÏd˘ objekt. S ohledem na srozumitel-

nost náhledu jsou pro prÛãelí, obvodové zdivo a li-

niové objekty rozli‰eny pouze dvû stavební etapy;

urbanistické bloky a prostory jsou vyhodnoceny

zjednodu‰enou legendou. DÛleÏité je rozli‰ení pro

prÛzkum nepfiístupn˘ch a nezpfiístupnûn˘ch ob-

jektÛ. Tato informace je uloÏena v atributech ob-

jektu spolu s údaji o typu prÛzkumu. Je ji moÏno

zobrazit z obsahu mapového projektu Architekto-

nického a urbanistického hodnocení.

Doporuãení k návrhÛm na prohlá‰ení za kultur-

ní památky (pfiípadnû jejich zru‰ení) podchycuje

spolu se stávajícím právním stavem mapov˘ pro-

jekt ZájmÛ památkové péãe. Z historick˘ch map

jsou pro beze‰vé sady vhodná pouze ucelená ma-

pová díla, jako je stabilní katastr. Po georeferen-

cování jsou dostupná prostfiednictvím celkového

webového projektu Pfiehled/evidence. Mapov˘

projekt pro ArcGIS Desktop obsahuje i porovnání

SK se stávajícím stavem.

Ostatní historické mapy mÛÏeme rozdûlit do

dvou základních skupin:

1. negeoreferencovatelné mapy, mezi nûÏ patfií

z dÛvodu odli‰né geometrické pfiesnosti vût‰ina

map pfied SK,

2. jednotlivé georeferencovatelné mapy k sa-

mostatnému uloÏení.15 V pfiípadû SHP Uherského

Hradi‰tû to je takzvan˘ Bene‰Ûv plán z 90. let

19. století a katastrální mapy z let 1896, 1911

a 1930. Stejnû jako tyto mapy nebylo moÏno za-

ãlenit do beze‰v˘ch datov˘ch sad ani jejich porov-

nání se stávajícím stavem (obr. 3).

MoÏnosti IISPP jakoÏto prostorového informaãní-

ho systému pro úãely SHP

Do GIS pfiímo nezaãlenitelná ãást dokumenta-

ce SHP k sídlu jako celku i k jednotliv˘m objektÛm

(textová ãást dokumentace, fotodokumentace,

kopie negeoreferencovateln˘ch map a plánÛ) je

ukládána do Metainformaãního systému IISPP

(MIS), jemuÏ je v tomto ãísle Zpráv památkové pé-

ãe vûnován samostatn˘ ãlánek.16 Díky prostorové

identifikaci pomocí definiãních bodÛ objektÛ a lo-

kalit je dokumentace dostupná interaktivními do-

tazy z mapov˘ch projektÛ.17 V pfiípadû Uherského

Hradi‰tû se vedle dokumentÛ k sídlu jako celku

jedná o katalogové listy (pasporty) 740 objektÛ

ve formátu PDF se samostatnû uloÏenou fotodo-

kumentací a skeny archivních fotografií a staveb-

ních plánÛ. Tímto zpÛsobem lze jednodu‰e zpfií-

stupnit a prostorovû identifikovat i dokumentaci

star‰ích SHP, jejichÏ grafickou ãást jsme dosud

z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ neaktualizovali a do paGIS

nezaãlenili. Do MIS byly takto vloÏeny napfiíklad

katalogové listy objektÛ SHP mûstské památkové

zóny Uhersk˘ Brod18 (pfiíklad ilustruje obr. 4 na

s. 88 tohoto ãísla). V˘hodou tohoto fie‰ení je sku-

teãnost, Ïe dokumenty nemusí vkládat do MIS

specializovan˘ editor. Vkladatel dokumentÛ se

pfiitom nepfiímo podílí na tvorbû GIS dat zadává-

ním lokalizaãních údajÛ pro vytvofiení chybûjících

definiãních bodÛ objektÛ paGIS. Pokud je GIS Ïi-

v˘m systémem, jsou jeho data prÛbûÏnû aktuali-

zována. To s sebou nese i otázku zachycení histo-

rie jejich stavÛ. Nejjednodu‰‰ím zpÛsobem je

vyexpor tování tiskového v˘stupu grafické ãásti

(mapy) do PDF a jeho uloÏení do MIS.19 Takto

jsou archivovány i v GIS zpracované grafické ãásti

SHP.20
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■ Poznámky

12 V‰echny datové sady jsou vytvofieny na principu beze-

‰vé mapy âR. Pro jejich zpracování a správu jsou defino-

vána pravidla umoÏÀující koordinované vytváfiení odbor-

n˘ch dat.

13 Kompletní pfiehled je dostupn˘ registrovan˘m uÏivate-

lÛm IISPP v dokumentaci na https://iispp.npu.cz/doc_ad-

min/docOverview.htm.

14 Ve webové verzi je prozatím jen Stavebnû-historick˘

v˘voj.

15 ZpÛsob jejich uloÏení v centrální geodatabázi není de-

finitivnû dofie‰en.

16 Viz Petr VOLFÍK, cit. v pozn. 6.

17 V pfiípadû webov˘ch mapov˘ch projektÛ pouze po pfie-

pnutí do mapového projektu Územní identifikace.

18 Jan ELIÁ·, Zuzana SYROVÁ, Jifií SYROV¯: Sídelnû his-

torick˘ prÛzkum MPZ Uhersk˘ Brod, stavebnû-historick˘

prÛzkum, Brno 1993.

19 Jedním z nepfiíjemn˘ch zji‰tûní ze správy centrální geo-

databáze zaloÏené na technologiích ESRI je totiÏ skuteã-

nost, Ïe vedení její historie je v konfliktu s moÏností dal-

‰ích pfiípadn˘ch úprav datové struktury.

20 Grafická ãást SHP Uherského Hradi‰tû uloÏena v MIS

pod názvem G0023427, viz https://iispp.npu.cz/mis/se-

archDocument.htm?search=G0023427&binding=0.
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