
 

 

 

Národní památkový ústav 

Národní památkový ústav se letos zapojil do celosvětově pořádané akce GIS Day. Byla to naše první 

akce tohoto typu. Nic jsme nenechali náhodě. Pečlivě jsme připravili program. 

 

Během dne jsme se věnovali jak odborným tématům památkové péče, tak jsme využili tuto možnost 

i pro prezentaci geografického informačního systému jako zábavy.  

GIS Day byl pořádán jako den otevřených dveří pro odborníky z oboru památkové péče i veřejnost. 

V průběhu celého dne byli k dispozici specialisté v oboru GIS, kteří spolu s účastníky akce zvládali 

jednoduché i složitější úkoly integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP).  



 Na připravených přednáškách byly prezentovány vazby mezi jednotlivými aplikacemi geografického 

informačního systému památkové péče, informačním systémem o archeologických datech a databází 

metainformačního systému (MIS) pro 

ukládání odborné dokumentace. 

Individuálně pak byl velký zájem 

o trénink jak ukládat data, tj. 

dokumenty, fotografie, mapy a plány 

do MIS. Podrobně bylo vysvětlováno 

a procvičováno jak jsou data 

integrována s geografickou složkou 

a jak jednotlivé systémy fungují 

a vzájemně souvisejí. Značná pozornost byla věnována i propojení oborových dat s externími daty 

jako jsou např. data katastru nemovitostí nebo data poskytovaná agenturou CENIA. Samostatně byl 

představen GIS jako součást informačního systému o archeologických datech. Proběhlo také 

seznámení se mezinárodním projektem CARARE v němž je NPÚ poskytovatelem dat o památkách do 

Europeany. 

GIS Day navštívilo přes dvacet kolegů z územních pracovišť památkového ústavu a ústředního 

pracoviště. Mezi účastníky byli i odborníci z jiných institucí a vysokých škol. O zájmu všech účastníků 

akce svědčilo i to, že se zdrželi přes původně plánovaný časový harmonogram celého dne a dobře se 

pobavili v závěru akce při prezentaci zábavných forem, 

jakou jsou geolokační hry nebo tvorba geoher s náměty 

památkové péče. 

K velkému úspěchu celé akce přispěly i speciálně 

připravené perníčky s logem GIS Day, na kterých si 

účastníci pochutnali. Ukázalo se, že pořádání akce GIS 

Day mělo v Národním památkovém ústavě smysl a stalo 

se i inspirací pro budoucí práci. 
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