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Czechiana – Základní shrnutí

• Projekt tématicky vychází z celoevropského
projektu “Europeana” - Portál kulturního dědictví
ČR

• Definován úkolem v Usnesení vlády ČR a SKP
• Objem 450 mil. Kč
• Předpokládané spuštění do pilotního provozu na

konci roku 2020
• Aktuálně v procesu hodnocení

– Předpokládáme schválení v průběhu 08/2017



Czechiana – Základní principy

• Czechiana je tzv. národní agregátor (NA)
• Stojí na principu tzv. sektorových

agregátorů (SA)
– 6 velkých PO z rezortu (tzv. skupina “Big Six”)
– Každý SA je odpovědný za svou oblast 

kulturního dědictví (kulturní objekty – “KO”)

• Czechiana bude v budoucnu jediný zdroj
kulturních objektů pro Europeanu



Czechiana – Základní procesy

• SA bude sdružovat poskytovatele dat
• Správa tezaurů a číselníků bude dělená

kompetence SA
• SA může část svých pravomocí delegovat na

poskytovatele



Czechiana – K čemu slouží

• Dlouhodobému uchování digitalizovaných objektů
kulturního dědictví určených k prezentaci veřejnosti

• Podpora prezentace a využití uložených objektů
kulturního dědictví i dalších souvisejících informací

• Podpora pro organizaci sběru doplňujících informací ke
stávajícím objektům nebo novým objektům kulturního
dědictví od veřejnosti

• Podpora pro vkládání souvisejících dat, která nejsou
dlouhodobě ukládána jako kulturní dědictví



Czechiana – Co Czechiana JE

• Zdroj dat a KO pro portál EUROPEANA
• Zdroj dat a KO pro národní kulturní portál
• Národní kulturní portál



Czechiana – Co Czechiana NENÍ

• Rezortní centrální datové úložiště
• Rezortní dlouhodobý archiv



eCulture ESB – Základní shrnutí

• Připravováno k financování z IROP
– Výzva 26

• Objem cca 100M Kč
• Pilotní provoz cca 1. polovina 2020



eCulture ESB – Základní principy

• Princip jednotné sběrnice pro automatizovanou
komunikaci IS

• Poskytování sdílených služeb pro IS
– Napojení na služby ISZR
– Napojení AIS na JIP/KAAS
– IDM (identita pracovníka v kultuře)



DOTAZY?



Děkuji Vám mnohokrát 
za pozornost
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