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Informace o projektu SOVPIS
Prostorový informační systém vernakulární architektury a
sídel

Cílem projektu je vytvoření prostorového informačního
systému lidové architektury včetně technických památek
a sídel, zahrnujícího prostorovou identifikaci v soupisové
databázi s vazbou na geografický informační systém. Datový
základ systému tvoří archiv digitální a digitalizované
dokumentace Společnosti pro obnovu vesnice a malého
města, z.s. (dále jen SOVAMM (https://sovamm.wordpress.com)), jejíž členové se na
řešení projektu podílí. Někteří jsou zároveň i členy pracovní skupiny pro lidovou architekturu
ČNK ICOMOS (https://icomos.cz).
Hlavním předmětem projektu je lidová a stavitelská architektura, která patří mezi
nejohroženější typologické druhy nemovitého dědictví nejen v České republice. Převážně se
přitom jedná o památky regionálního významu, spoluvytvářející kulturní identitu
jednotlivých vesnic, osad i samot. Jejich poznání a prezentace je jedním z klíčových
předpokladů uchování kulturních hodnot dědictví venkova pro příští generace. Systém
je plně kompatibilní s Integrovaným informačním systémem památkové péče spravovaném
Národním památkovým ústavem (https://www.npu.cz), na který je rovněž napojen
prostřednictvím sdílených prostorově identifikačních prvků.
Více informací o projektu SOVPIS (https://www.sovamm.cz/wordpress/sovpis/)
Mapa lokalit SOVPIS (http://sovamm.maps.arcgis.com/apps/webappviewer
/index.html?id=fb68ef7ead0044b099962feabf7bceac) (../publikace/skola-stara-nachod.jpg)
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Osídlení krajiny,
vesnice a stavby
(../architektura-historie
/venkov-sidla.htm)

Hlavní regiony
a typy domů (../crregiony/domy-crregiony.htm)

Ochrana sídel
a staveb (../ochranapamatky/krajinavesnice.htm)

Encyklopedie,
rejstřík, album..
(../prehled-seznam
/encyklopedie
/encyklopedie.htm)

TÉMATICKÝ OKRUH:

Dolní Povltavi (../cr-regiony/povltavi.html)

(http://www.facebook.com
/pamatky)

(https://twitter.com
/pamatky)

ČECHY - střední, jižní
a jihozápadní
Kokořínsko (../cr-regiony/strednicechy/kokorinsko-obce.htm), Jizerská

(https://www.linkedin.com (http://plus.google.com)
/in/martincernansky)

ČECHY - severozápad,
severní a východní
Horní Pojizeří
Podkrkonoší

tabule (../cr-regiony/strednicechy/jizerska-tabule-obce.htm)

Horní Polabí

Blata, Kozácko, Doudlebsko

Východní Čechy

Plzeňsko, Chodsko

Horácko

Dolní Povltaví (../cr-regiony
/povltavi.html), Střední Polabí
Šumava, Prácheňsko

Hledat jiné téma >
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