
Archeologický informační 
systém České republiky 
Národní infrastruktura pro správu a prezentaci 
archeologických dat 
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100 let profesionální archeologie v ČR 



• … managementu archeologických 
terénních výzkumů (záchranných 
i badatelských) 

• … jednotného sběru a evidence 
výsledků archeologických akcí 

• … bezpečného ukládání 
dokumentace a nálezových zpráv 

• … dostupné datové báze pro 
základní i aplikovaný výzkum 

• … implementace nástrojů Digital 
Humanities 

• … sdílení, prezentace a 
popularizace archeologických dat 
a výsledků bádání 
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AIS CR – řešení 
dlouhodobých potřeb… 



• od r. 1919 - Archeologické ústavy 
pověřeny správou evidence 
archeologických výzkumů a nálezů 
(=> vznik archivů v Praze a Brně) 

• od 90. let - řada nespojitých 
datových bloků a aplikací 

• po r. 2002 - první kroky k 
digitalizaci dokumentace 

• 2012-2015 - projekt NAKI 
• harmonizace datového obsahu 

• integrace databází a rozhraní 

• revize obsažených informací 

• od r. 2016 – Cestovní mapa velkých 
výzkumných infrastruktur ČR 

 

cesta k infrastruktuře 
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     základní koncepce AIS CR 
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(1) obsah vytvářený komunitou (crowdsourcing): odborná komunita by měla 
budovat datové soubory podstatné pro její vlastní rozvoj v oblasti 
výzkumu a za účelem ochrany archeologického kulturního dědictví. 

(2) sdílení informací a diseminace: maximální (rozumná a zákonná) 
přístupnost dat pro odborníky i veřejnost (na archeologii záleží!). 

(3) usnadnění a standardizace pracovních postupů: archeologický terénní 
výzkum jako dynamický iterativní proces utváření znalostí. 

(4) vnitřní koherence a persistence archeologických fondů: vytvoření 
provázaných „autoritních seznamů“ s persistentními identifikátory, které 
mohou být užívány pro označování libovolného typu archeologických 
pramenů (dokumentace, nálezy, vzorky, etc.). 

(5) interoperabilita: zajištění technických i koncepčních předpokladů pro 
spolupráci s jinými infrastrukturami i systémy na národní a mezinárodní 
úrovni. 

  



Anatomie infrastruktury 
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financování 



     AIS CR zahrnuje ... 

(1) ... databázi archeologických dat 

(2) … geografický informační systém 

(3) ... API služby pro datovou výměnu 

(4) ... týmy odborníků na sběr a správu 
archeologických dat (Archeologické 

ústavy AV ČR v Praze a v Brně) 

(5) ... SW a HW vybavení pro efektivní 
datový management 

(6) ... rozhraní pro zadávání a 
prezentaci dat 
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http://www.aiscr.cz 

http://www.aiscr.cz/


  9 

http://www.archeologickamapa.cz 

http://www.archeologickamapa.cz/
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https://digiarchiv.aiscr.cz 

https://digiarchiv.aiscr.cz/


  11 

http://www.praha-archeologicka.cz/ 

http://www.praha-archeologicka.cz/
http://www.praha-archeologicka.cz/
http://www.praha-archeologicka.cz/
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http://www.archeologieonline.cz 

http://www.archeologieonline.cz/
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http://www.archeologickyatlas.cz/ 

http://www.archeologickyatlas.cz/
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http://teater.aiscr.cz/ 

http://teater.aiscr.cz/
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https://api.aiscr.cz/ 

https://api.aiscr.cz/


Archeologická 
mapa ČR v praxi 
Administrace, realizace a evidence 
archeologických výzkumů 
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      AMČR je 
jednotný systém 
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Web a aplikace AMČR 

http://www.archeologickamapa.cz/ 

• Server s databázovým systémem 

• Klientská desktop aplikace na 
platformě Java 

• Plánován nový plně webový 
klient (2021/2022) 

• Primárně pro odbornou 
veřejnost (agendový systém) 

http://www.archeologickamapa.cz/
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Podmínky využití 

http://api.archeologickamapa.cz/registrace/0/ 

• OAO využívají vždy na základě 
dvojstranné dohody 

• Orgány veřejné moci mohou získat 
přístup pro nahlížení 

• Data lze vytěžovat prostřednictvím 
otevřeného API (strojově čitelné 
údaje jako XML) 

• Samostatná licenční dohoda ke 
zveřejňování dokumentů 

• Uživatelé mimo OAO mají přístup 
pouze k archivovaným údajům 

• Aplikace zajišťuje nakládání s 
osobními údaji v souladu s GDPR 

http://api.archeologickamapa.cz/registrace/0/
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Oprávněné organizace a uživatelé 

http://api.archeologickamapa.cz/registrace/0/ 

• 2 Archeologické ústavy 

• 111 oprávněných 
organizací (OAO) 

• 82 muzeí 

• 16 neziskových organizací 

• 7 univerzit 

• 6 veřejných výzkumných 
institucí 

• 15 nejaktivnějších = 69 % 
terénních projektů 

• 850 registrovaných 
uživatelů 

• 430 archeologů 

• 390 badatelů 

• 30 správců 

http://api.archeologickamapa.cz/registrace/0/
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     Oznámení o stavebním či jiném zásahu 

http://www.archeologickamapa.cz/oznameni/ 

• Oznámení podle § 22 odst. zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péče 

• Lze učinit prostřednictvím webového 
formuláře 

• V dostatečném předstihu před 
zahájením terénních prací 

• Formulář níže neslouží k: 

• oznámení náhodného archeologického nálezu 

• zadávání žádostí o vyjádření 

• Možnost vložit projektovou 
dokumentaci 

• Uživatel informován emailem 

• Údaje podléhají kontrole a schválení 

http://www.archeologickamapa.cz/oznameni/
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Potvrzení o oznámení 

• Po schválení vystaveno (elektronicky 
zasláno) potvrzení 

• „naplněna povinnost oznámit“ 

• Nezbavuje povinnosti umožnit 
provést na dotčeném území 
záchranný archeologický výzkum 

• Přílohou je poučení o zpracování 
osobních údajů 

• Odlišné pro Čechy / Moravu a Slezsko 
(výdává ARÚ nebo ARÚB) 

• Navazuje další informace emailem po 
registraci projektu konkrétní OAO, 
případně při zrušení projektu 
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Projekt 

Trvalý identifikátor 
(např.: C-201901234) 

 

0 – oznámený 

1 – zapsaný 

2 – přihlášený 

3 – zahájený 

4 – ukončený 

5 – uzavřený 

6 – archivovaný 

7 – navržen ke zrušení 

8 - zrušený 
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Expertní list 

• Lze vygenerovat po ukončení 
terénní části projektu 
(editovatelná šablona) 

• Slouží zejména jako potvrzení 
pro stavební řízení 

• Obsahuje stručné shrnutí 
informací o projektu a jeho 
průběhu 

• Důvěryhodné a platné pouze s 
podpisem a razítkem příslušené 
OAO 

• Na základě ID lze ověřit v AMČR 
a získat zde další informace 
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Terénní akce 

Záznam o realizovaném 
projektu a jeho odborných 
výsledcích (vč. dokumentace) 
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Nálezová zpráva 

• Zpráva o výsledcích výzkumu podle 
§ 21 odst. 4 zákona 

• Bližší pravidla stanovuje ARÚ 

• http://www.archeologickamapa.cz/d
ownloads/pravidla_NZ_obecna_1910
09.pdf 

• Obsahuje shrnutí výsledků výzkumu 
a doprovodnou dokumentaci 

• Odevzdání do tří let od ukončení 
terénního výzkumu 

• Zveřejňování na základě licenčních 
smluv: 

• 3 roky od archivace 

• licence CC-BY-NC 4.0 

• https://digiarchiv.aiscr.cz/ 

http://www.archeologickamapa.cz/downloads/pravidla_NZ_obecna_191009.pdf
http://www.archeologickamapa.cz/downloads/pravidla_NZ_obecna_191009.pdf
http://www.archeologickamapa.cz/downloads/pravidla_NZ_obecna_191009.pdf
https://digiarchiv.aiscr.cz/
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Plnění zákonných povinností ze strany OAO 

• Podle § 21 odst. 4 zákona: 

• Oznámení o zahájení archeologických výzkumů 

• Automatické předání oznámení o zahájení archeologických výzkumů 
prováděných na území prohlášeném za kulturní památku, národní 
kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu 
Národnímu památkovému ústavu podle § 21 odst. 4 zákona 

• Podání zprávy o výsledcích výzkumu 

• Naplňování dalších ustanovení dohod mezi OAO a AV ČR 
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Vývoj počtu projektů oznámených v letech 2008-2019 
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     Stav projektů oznámených v letech 2014-2019 
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     Počty oznámení o stavebním či jiném zásahu 
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Více než 120 tisíc „archeologických komponent“… 
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… nesoucích informace o minulé krajině 

osídlení kultury 
zvoncovitých pohárů 
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… nesoucích informace o minulé krajině 

hradiště v Čechách 
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Digitální archiv – otevřený přístup k výsledkům 
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A mnoho dalšího 
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Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 

David Novák, Martin Kuna 

Dana Křivánková, Ondřej Švejcar, Jan Hasil, Tomáš Krofta, 
Ondřej Baier, Michal Kmínek, Čeněk Čišecký, 

Eva Čepeláková, Jitka Říhová, Marcela Starcová, 
Zuzana Vlčková 

amcr@arup.cas.cz 

  

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 

Olga Lečbychová, Zdenka Kosarová 

Klára Matulová, Veronika Řihánková, Lenka 
Zahradníková, Irena Ženožičková, Jiří Pejchal, Michal 

Hlavica 

amcr@arub.cz 

mailto:amcr@arup.cas.cz
mailto:amcr@arub.cz

