EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Číslo

Název

LOKALIZACE
místní akční skupina (MAS)
mikroregion (DSO)

obec s rozšířenou působností (ORP)

obec

katastál.úz.

extravilán

místní část

parcel.číslo

intravilán

GPS X (N)

umístění

Y (E)

trasy

SPECIFIKACE
typ objektu

nemovitost

movitý objekt

klášter

zámek

smírčí kříž

vodárna

park

čtverec

kostel

hrad

pomník

studna

altán

obdélník

kaple

tvrz

náhrobek, hrob

studánka

rozhledna

ovál

boží muka

hřbitov

pramen

věž

kruh

kříž

zřícenina
hradu/zámku/tvrze
obytné a městské
domy

mohylové
pohřebiště

kašna, fontána

???

víceúhelník

socha

selské statky

hradiště, oppidum

most, lávka

jiná, jaká:

atypický

sousoší

hospodářské
stavení

ohradní zeď

???

druh

nápis

překlad nápisu
umístění nápisu

půdorys

rozměry
x

m

výška
m
letopočet

reliéf/doplňky
datum nebo období vzniku
autor (i předpokládaný)

materiál
dřevo
kámen

slovní popis objektu

kov
smíšení zdivo
jiný

STAV PAMÁTKY
přístupnost objektu

stav

komentář nebo bližší popis stávajcího stavu

snadno přístupný

po rekonstrukci

obtížně přístupný

dobrý

nepřístupný

mírné poškození
havarijní

upravenost okolí
udržované
neudržované

popis blízkého okolí
(stromy, jaké, kolik, ...)

PAMÁTKOVÁ OCHRANA
Ochrana stav/typ uzavření:
Památkou od:

Číslo rejstříku ÚSKP:

Doporučení:

MAJETKOVÉ A OSTATNÍ POMĚRY
vlastník objektu

vlastník pozemku (je-li jiný)

název

název

0

adresa

adresa

0

osoba

osoba

0

telefon

telefon

0

e-mail

e-mail

0

provozovatel/uživatel (je-li jiný)

aktivista/místní kontakt/informátor

název

0

název

adresa

0

adresa

osoba

0

osoba

telefon

0

telefon

e-mail

0

e-mail

REALIZOVANÉ OPRAVY, ÚPRAVY, RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE APOD.
období realizátor

rozsah prací

EXISTUJÍCÍ DOKUMENTACE
typ

zpracovatel

rok

místo uložení

a/n pozn.

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY VLASTNÍKA/PROVOZOVATELE
popis investičního záměru

potřebná dokumentace

náklady

A/N možný zpracovatel

horizont

podmínky pro realizaci

cena

poznámka

restaurátoský záměr
statický posudek
stav.-historický průzkum
archeologický průzkum
geodetické zaměření
studie opravy/obnovy
studie/záměr využití
projekt pro stav. povolení

VYUŽITÍ OBJEKTU
druh využití (pořádané či zamýšlené akce)

současná četnost

plánovaná četnost

DALŠÍ INFORMACE
skutečný důvod postavení

pověst/příběh/historie
informátor
zmínky v literatuře - název publikace

autor publikace

DOKUMENTOVALI

PŘÍLOHY

datum

jméno

vydavatel

rok vydání

fotodokumentace stávajícího stavu
nákres, půdorys
fotodokumentace historické
kopie archivních dokumentů
jiné:

strana

POZNÁMKY A NÁKRES

Poznámky k vyplňování

Číslo - každá MAS si určí systém číslování mapovaných objektů, mohl by být ale jednotný pro všechny.

MAS - bude již předvyplněno.
DSO a ORP se vyplní automaticky dle obce.
Obec bude na výběr ze seznamu obcí dané MAS.
Kú i místní část budou na výběr podle dané obce. Nebo nejdříve vyplnit místní část?
Umístění = např. "na návsi" nebo "nedaleko cesty v houští pod velkým dubem"
Trasy = např. "červená turistická trasa", "cyklotrasa CT 234" apod.
GPS = souřadnice systému GPS

Půdorys - pokud je atypický, přiložit nákres.

Nápis uvádět pouze když na objektu je, pokud je nečitelný, uvést "nečitelný", nebo jen čitelné části a
místo nečitelných částí uvést otazníky.
Rozměry stačí uvést odhadem, lze také přiložit okótovaný náčrtek půdorysu.
Překlad nápisu do češtiny bude zpracován dodatečně.
Výšku stačí uvést odhadem.
Letopočet uvádět pouze pokud je na objektu přímo uvedený (nemusí souhlasit s letopočtem
vybudování).
Reliéf nebo doplňky stručně popsat, pokud jsou.
Datum nebo období vzniku, lze uvést i orientačně (např. 18 stol.).
Autor, pokud je známý.
Stručně popsat zejména dispozici, vzhled, celkové řešení, specifika - bez ohledu na stávajcí stav
objektu.

Popsat hlavní zřejmá poškození objektu (např. narušená statika, díry ve střeše, rez, …), případně co je
nutno priporitně opravit.

Pokud jsou v nejbližším okolí objektu vysázeny stromy, které s ním přímo souvisí, stručně popsat o jaké
stromy se jedná, kolik jich je, jsou-li chráněny apod. Je-li zvláštně upraveno okolí památky, uvést taktéž.
.

Uvést pouze, pokud je vedeno v ÚSKP.

Např. doporučení vyhlásit kulturní památkou, nebo upozornit na stav KP majitele.

Zjistit dotazem, nebo nákledem do katastru na www.cuzk.cz.

Provozovatel je zpravidla obec nebo občanské sdružení, které se o objekt stará bez ohledu na jeho
vlastnictví.
Pokud se při mapování objeví i další kontakt mimo provozovatele a vlastníka (např. místní občan či
soused, který na objekt dohlíží), uvést do pole aktivista.

Uvádět pouze hlavní realizované opravy - cílem je zjistit, zda-li do objektu někdo průběžně investuje a
udržuje jej.

Pokud tabulka nestačí, přiložit zvláštní list.

Typem se rozumí např. statický posudek, stavebně-historický průzkum, …
Rok = rok zpracování
a/n = aktuální / neaktuální

Uvést plánované opravy, rekonstrukce, restaurování apod. Náklady uvádět formou odhadu v Kč.
Horizont je plánovaný rok či roky opravy. pro realizaci
Do sloupce Podmínky pro realizaci uvést např. nutnost předchozích prací (pro realizaci střechy je např.
nutné dokončení krovu, pro celkovou rekonstrukci je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, pro
investici obce je nutné převod objektu z vlastnictví církve na obec apod.).
Pokud tabulka nestačí, přiložit zvláštní list.
Uvést chybějící dokumentaci.

Jak je či bude objekt využíván. Využitím může být např. kulturní akce (koncerty, výstavy, …), církevní
využití (mše) apod. - specifikujte.
Četností je myšleno jak často se akce koná (např. 1x týdně, 1x za rok, příležitostně apod.).

Pokud tabulka nestačí, přiložit zvláštní list.

Lze uvést i domnělý důvod postavení (např. dle vyprávění místních obyvatel).

Uvést pověst/příběh/historku, která se k objektu váže. Bude sloužit jako podklad pro vydání publikace.

Uvést jméno osoby a adresu nebo telefon, která výše popsané údaje sdělila. Kontakt bude sloužit pro
případné podrobnější dotazování pro účely zpracování knihy o místních památkách.

Pokud při mapování narazíte na zmínky v literatuře o daném objektu, uveďte.

Dokumentovali - uvést podle data osoby které se podíleli na průzkumu na místě, vyhledávání v archivu,
apod.

Přílohy - uvést počet stran jednotlivých příloh.

