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MANUÁL K VYHLEDÁVÁNÍ A ORIENTACI VE SPECIALIZOVANÉ VEŘEJNÉ DATABÁZI 

 

Odkaz VSTUP DO DATABÁZE na titulní straně webu projektu MA60_70 https://www.ma6070.cz/cs 

vede k výsledkům vyhledávání: 

➡ v rámci aplikace Památkový katalog jsou zde zveřejněny záznamy objektů, které vznikly jako 

výsledek celorepublikového plošného průzkumu architektury 60. a 70. let v rámci projektu MA60_70. 

Databáze nabízí odborný interaktivní soupis, veřejně přístupný v otevřené aplikaci Památkového 

katalogu v rámci Integrovaného informačního systému památkové péče (PK IISPP) Národního 

památkového ústavu. Vyhledáním v soupisu mohou jak odborníci, tak laičtí zájemci získat podstatné 

informace o vyhledaných budovách a stavebních celcích, projektovaných a realizovaných během 

zkoumaného období druhé poloviny 20. století, které jsou výsledkem čtyřletého výzkumu v rámci projektu.  

➡ do databáze je možno vstoupit i přímo z veřejné aplikace Památkový katalog pamatkovykatalog.cz/ 

volbou Soupis  - Rozšířené vyhledávání – Tematické soupisy – Tematický okruh: moderní architektura 60. 

a 70. let 20. stol. 
 

 

Možnosti vyhledávání: 

Parametrické vyhledávání na základní straně tematického soupisu je možno vyvolat pomocí tlačítka  

Upravit kritéria vyhledávání 

při zachování zde definovaného názvu Tematického okruhu moderní architektura 60. a 70. let 20. stol.  

– zde je možno upřesnit kritéria pro hledaný objekt nebo stavební soubor dalšími údaji: 

- lokalizační údaje – kraj, okres, obec, část obce, katastrální území, adresa (ulice a číslo domovní) 

- název budovy 

- autor, sloh, datace 

- a další údaje uvedené ve vyhledávacím formuláři, pokud je známe 

https://www.ma6070.cz/cs
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Výsledky vyhledávání je možné zobrazit jako seznam nebo tabulku, výsledky lze také stáhnout ve 

formě tabulky v Excelu. Výsledek vyhledávání je možno řadit podle lokalizace, abecedně podle názvu, 

příp. podle rejstříkového čísla. ÚSKP (Ústředního seznamu kulturních památek). 

 

 Výsledek vyhledávaní zobrazený jako seznam 
          

           Výsledek vyhledávaní zobrazený jako tabulka 
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Kliknutím na jednotlivý vyhledaný záznam lze zobrazit KATALOGOVÝ LIST 
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Základní katalogový list obsahuje tyto údaje: 
 

popisné údaje a informace: 

- NÁZEV OBJEKTU = současný, příp. původní, dřívější názvy;  

- KATALOGOVÉ ČÍSLO = pořadové číslo v rámci Památkové katalogu; 

- ZÁKLADNÍ INFORMACE - lokalizace objektu, typologické zařazení, oborová specializace; 

- ANOTACE = stručná charakteristika objektu nebo stavebního souboru; 

- POPIS objektu = celkový popis exteriéru; 

- UDÁLOSTI = datace, autoři;  

- DĚJINY = historické, společenské souvislosti vzniku a vývoje objektu, např. sled vlastníků  

z archivních pramenů, historické události, které se v objektu udály apod.; 

- HISTORICKÝ VÝVOJ = stavebně historický vývoj objektu, stavební změny; 

příp. uvedení nejhodnotnějších částí, příp. zařazení do kontextu památkového fondu; 

 

další informace: 

- PAMÁTKOVÁ OCHRANA = typy památkové ochrany, pokud existuje: 

- PO (památková ochrana – individuální památková ochrana především typu kulturní památka, 

národní kulturní památka, světové dědictví UNESCO atd.) 

- PPO (památková plošná ochrana – objekt je součástí památkové zóny, rezervace apod.) 

- NP (na ploše – objekt samotný není chráněn, ale leží na ploše uvedeným způsobem památkově 

chráněné, např. na ploše kulturní památky, ačkoli sám kult. památkou není) 

 

- INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH (ISAD) = úložiště archeologických dat 

získávaných v procesu péče o archeologický fond 

 

- ZOBRAZENÍ NA MAPĚ = odkaz do mapy Památkového geografického informačního systému 

(Geoportál NPÚ) zobrazí polohu objektu na mapě. V Geoportálu NPÚ jsou dostupné veřejně 

přístupné geografické informace, mapové aplikace a mapové služby z oblasti památkové péče. 

Zde pod ikonou  se zobrazí nabídka podkladových map, včetně ortofoto mapy pro vizuální 

kontrolu umístění objektu. 
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Ikona pro zobrazení podkladových map a nabídka zobrazení ČÚZK ortofoto mapy: 

  
 

V levém horním rohu mapy je políčko umožňující fulltextové vyhledávání v mapě pomocí adresy:ڙ   : 

 

-  
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- DIGITÁLNÍ DOKUMENTY (MIS)= úložiště digitální nebo digitalizované obrazové dokumentace 

včetně metadat (fotografie, mapy, plány, textové dokumenty apod.) týkající se objektů zájmu. 

Kliknutím odkaz „Všechny dokumenty v MIS“ je možno otevřít přehled digitálních dokumentů 

v Metainformačním systému NPÚ, případně je možno otevřít přímo detail jednotlivého záznamu 

kliknutím na vybraný řádek. 

 

- SEZNAM PRAMENŮ/LITERATURY = uvedené zdroje. Kliknutím na řádek je možno vyhledat 

záznam dané literatury v katalogu dokumentačních fondů NPÚ, pokud jde o zdroj evidovaný v NPÚ  

 

 

 


