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Tritius v Národním památkovém ústavu (NPÚ)

● Spolupráce již od roku 2012,  letos je to již 10 let !!!

● Dokumentační fondy v Tritiu od roku 2012 (Instance DF)
● Zámecké knihovny v Tritius od roku 2014 (Instance ZK) 

● V obou instancích Tritia je několik set tisíc záznamů



Tritius v NPÚ - Dokumentační fondy

● Databáze obsahuje zejména fond knihoven (knihy, periodika,...)
● Speciální dokumenty fotky, plány, restaurátorské zprávy apod.
● přístup do katalogu je na adrese: 

● https://iispp.npu.cz/carmen/ 

https://iispp.npu.cz/carmen/


Tritius v NPÚ - Zámecké knihovny

● Databáze obsahuje zejména historické fondy zámeckých knihoven 
(knihy, periodika, staré tisky, ...)

● Speciálně jsou postupně rozepisované přívazky a přítisky 
(analytické záznamy)

● Přístup do katalogu je zatím omezen jen na pracovníky NPÚ
● Celkem je zde fond cca 50 objektů (zámků a hradů) z celé ČR



Tritius v NPÚ - Zámecké knihovny

● Lokální strojopisné katalogy zámeckých knihoven 60/70 léta 20. 
století

● Pravidelná inventarizace po 5-10 letech podle velikosti fondu
● Dosud prováděna ručně na základě kombinace lokálního katalogu a 

dat uložených v Tritiu ZK
● Snaha automatizovat tuto činnost



Tritius v NPÚ - Zámecké knihovny
● Specifické podmínky evidence a inventarizace zámeckých knihoven 

v podmínkách veřejně přístupných objektů
● Problém (ne)připravenosti dat pro automatizovanou inventuru
● Nejednost principů evidence zejména periodik
● Zahájení katalogizace a digitalizace



Myšlenka využití modulu Revize systému Tritius
Revize je modul pro běžné knihovny, který používají periodicky (za x let)
Modul využívá načítání čárového kódu nebo RFID tagu z dokumentů
Modul automaticky počítá s absenčně půjčenými dokumenty (výpočet)
Revize se provádí v relativně krátkém čase (několik dnů až týdnů)
Výsledky revize jsou na konci revize téměř okamžitě (seznam ztrát)



Myšlenka využití modulu Revize systému Tritius
V zámeckých fondech nejsou čárové kódy ani RFID tagy
V zámecký fondech nejsou absenční výpůjčky (výpočet)
Inventarizace (Revize) se provádí v delším čase (měsíce)
Výsledky revize jsou v podobě aktuálního inventárního seznamu



Modul revize systému Tritius



Modul revize systému Tritius



Modul revize systému Tritius



Upravený modul Revize pro ZK NPÚ



Nenačítá se automaticky ani ručně čárový kód nebo přírůstkové číslo 
Vybírá se signatura po zadání jejího počátku (ZK NH 00120…)
Následně systém svazek dané signatury vyhledá a zobrazí jeho údaje
V tuto chvíli lze také zobrazit kompletní bibliogr. lístek pro kontrolu
Tlačítkem Reviduj teprve dojde k zapsání svazku, že prošel revizí
Tlačítkem Následující se připraví další záznam jehož signatura následuje

Hlavní úpravy a změny v modulu revize



Použití modulu v NPÚ v zámeckých knihovnách
Možné definovat revize na celý fond nebo jeho část
Možné definovat kontrolu umístění tzn. Revize kontroluje, zda záznam je tam 
kde má být např. záznamy na zámku Kozel obsahují umístění v podobě:

místnost - skříň - police  
Revizi lze provádět jen pomocí mobilního připojení k internetu
Výsledkem revize je aktuální inventární seznam fondu

 



Pro koho to může být zajímavé ?
Církevní knihovny  (Biskupství Litoměřické, Brněnské, Metropolitní kapitula,....)

Řádové knihovny (Strahovská knihovna, Milosrdní bratři v Brně a pod.)

Historické fondy muzeí (staré tisky zapisované pod signaturami )



Ekosystém Tritius je integrované řešení 
Součástí jsou všechny nástroje pro provoz, aktualizace, 

zálohování, zabezpečení, servis a další související služby.

KIS Tritius + jeho open API

HTTPS certifikáty s automatickou 
aktualizací

Virtuální server s kompletní 
infrastrukturou - zelenadata.cz  

Zálohování na externí úložiště
 a replikace dat online

Automatické aktualizace všech 
součástí systému

Servisní portál pro hlášení chyb a 
požadavků na nastavení a úpravy

Integrovaný akviziční portál 
Cenťák

Portálové řešení Metis pro 
propojování systémů

On-line sledování parametrů 
systému a včasné varování

Systém ochrany fondu a 
manipulace s fondem

UHF RFID

NEK Lite
NEK Profi

Půjčovací 
boxy

https://confluence.tritius.cz/pages/viewpage.action?pageId=123961356
https://confluence.tritius.cz/pages/viewpage.action?pageId=131760156
https://confluence.tritius.cz/pages/viewpage.action?pageId=134545482
https://confluence.tritius.cz/pages/viewpage.action?pageId=134545482


Tritius.cz
III. generace knihovních systémů

Děkujeme za pozornost
pavel.hajek@npu.cz,  silha@tritius.cz 
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