
Odborná činnost Městského muzea v Ústí nad Orlicí a spolek SOVAMM 
 

Spolupráce se spolkem SOVAMM je po naše muzeum jak věcí prestižní, tak odbornou. Již 

v loňském roce jsme zmiňovali, že nás těší zájem spolku s řadou erudovaných odborníků 

o odbornou činnost našeho muzea. 

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí sleduje a využívá odbornou činnost SOVAMM pro svou práci, 

takže jsme si nemohli nepovšimnout dalšího vývoje projektu SOVPIS 

(viz https://www.muzeum-uo.cz/cz/archiv-akci/2019/odborna-cinnost-muzea-v-usti-nad-orlici-a-sp

olek-sovamm). S potěšením jsme zaznamenali, že na stránkách SOVAMM přibylo od minulému 

roku několik novinek vztahujících se k Ústí nad Orlicí a okolí. Nejnověji zmínka o vydání knihy 

Co roztáčel vítr - https://sovamm.wordpress.com/2020/09/05/co-roztacel-vitr/ 

 

Usnadnění práce s webovou aplikací SOVPIS přinesla v loňském roce doplněná mapa lokalit 

https://www.sovamm.cz/wordpress/mapa-lokalit-sovpis/. Tato mapová aplikace využívající 

platformu ArcGIS je uživatelům k dispozici online. Mapa není aktualizována průběžně, ale 

minimálně jednou ročně se do ní dostanou údaje z přehledné tabulky 

lokalit https://www.sovamm.cz/wordpress/sovpis/lokality-sovpis/ 

 

V mapě nalezneme následující lokality z naší oblasti: 

- 00986 Brandýs nad Orlicí /Choceň/ město SOVPIS 

- 06695 Knapovec /Ústí nad Orlicí/ ves SOVPIS 

- 11735 Oucmanice /Brandýs nad Orlicí/ ves SOVPIS 

- 15640 Sudislav nad Orlicí /Brandýs nad Orlicí/ ves SOVPIS 

- 14148 Řetová /Ústí nad Orlicí/ ves SOVPIS 

- 17116 Ústí nad Orlicí /Ústí nad Orlicí/ město SOVPIS 

 

Čísla uvedená před názvy lokalit jsou tzv. kódy CZ, tedy jedinečnými identifikátory přidělovanými 

lokalitám v (geo)databázi CZ_Retro, což je jiný dlouhodobý projekt SOVAMM, jehož výsledky 

využívají i další instituce. Při dokumentaci drobných sakrálních staveb, s níž Městské muzeum 

v Ústí nad Orlicí v letošním roce započalo, tyto kódy také používáme. 

 

Dodejme, že naše muzeum nabídlo k jednání SOVAMM a případně i ke konání každoročního 

sněmu tohoto spolku své prostory, takže vzájemnou spolupráci rozšíříme i tímto směrem a věříme, 

že to může členy SOVAMM motivovat k dalšímu doplňování projektu SOVPIS objekty 

z Orlickoústecka a jeho okolí. 

 

 

Dne 12. října 2020, Ústí nad Orlicí 

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí 
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