Zpravodaj AMČR 5 (28. 11. 2018)
Vážení uživatelé AMČR,
přinášíme Vám další důležité novinky a rady týkající se Archeologické mapy ČR.
1. Předávání dat o výzkumech na kulturních památkách
Ve vztahu k finalizaci a nedávnému podpisu dohody o výměně dat mezi AMČR a informačními systémy
Národního památkového ústavu (NPÚ) si dovolujeme upřesnit a zdůraznit některé důležité aspekty
archeologických výzkumů prováděných na památkově chráněných územích a objektech. V dohodách
o užívání AMČR se každá organizace zavazuje v AMČR označit dohodnutým způsobem archeologické
výzkumy prováděné na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku,
památkovou rezervaci nebo památkovou zónu. Toto je možné v současnosti provést pomocí
odpovídajících polí ve formuláři při přihlášení výzkumu (od připravované prosincové verze AMČR dojde
k otevření polí až do fáze zahájení projektu). Aby byla naplněna zákonná ohlašovací povinnost vůči
NPÚ, musí být tato pole správně a úplně. Očekáván je údaj o formě památkové ochrany (viz možnosti
v rozbalovacím seznamu), rejstříkovém čísle a názvu památky podle Ústředního seznamu kulturních
památek.
Tyto
informace
jsou
dostupné
skrze
aplikace
Památkový
katalog
(https://www.pamatkovykatalog.cz/), případně na Geoportálu NPÚ (https://geoportal.npu.cz/).
Upozorňujeme, že správci AMČR (ARÚP/B) nenesou odpovědnost za uvedení chybných údajů a není
v jejich silách tyto údaje kontrolovat. Ve spolupráci s NPÚ se budeme snažit v budoucích verzích
nabídnout vymezení památkové ochrany jako jednu z podkladových map AMČR.
2. Dohody o zveřejňování dokumentů
V průběhu října byly jednotlivým organizacím působícím na území Čech odeslány k podpisu dohody
upravující zveřejňování dokumentů v Digitálním archivu AMČR. S potěšením lze konstatovat, že jsme
již 2/3 zaslaných dohod obdrželi zpět podepsané. Za to velice děkujeme! Na počátku roku 2019 budou
dohody promítnuty do přístupnosti dokumentů, a zásadně se tak rozšíří počet dokumentů dostupných
k badatelské práci. Zároveň prosíme ty organizace, které podepsané dohody dosud nezaslaly, aby
tento krok učinily v ideálním případě do konce roku, aby po Novém roce mohla být přístupnost
dokumentů v AMČR co nejširší. V případě nejasností v této věci se neváhejte obrátit přímo na
D. Nováka (novak@arup.cas.cz).
3. Nové informační emaily pro archeology i oznamovatele
Od verze AMČR vydané na konci října odchází ze systému nové informační emaily. Archeologové se
zapnutým hlídacím psem jsou nově informováni o všech zapsaných projektech, tedy vč. těch, které již
vy systému byly, pouze jsou nově k dispozici (odhlášení jiné organizace; obnovení zrušeného projektu).
Oznamovatelům pak nově odchází informační email při zrušení jimi ohlášeného projektu, a to vč.
zdůvodnění zrušení. Prosíme proto, abyste při popisu důvodů pro zrušení projektu tyto okolnosti
zohledňovali a počítali s tím, že je informován nejen ARÚP/B, ale též stavebník (oznamovatel), pokud
je v AMČR uvedena jeho emailová adresa. Zdůvodnění je tak vhodné formulovat věcně, gramaticky
správně a neutrálně.
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4. Kompletní verze ADČ
Na webové adrese http://www.archeologickamapa.cz/downloads/ADC2017.mdb je k dispozici
kompletní verze Archeologické databáze Čech. Ta obsahuje veškerá data zaslaná do ARÚP do spuštění
AMČR. Data zahrnuje v nerevidované podobě, tedy pouze po provedení základních korektur. Z této
databáze lze tedy snadno zjistit, jaké všechny údaje a byly do ARÚP doručeny před zavedením nového
systému (vč. negativních zjištění).
5. Možnost skrytí PIAN při vymezování
Pokud Vám při vymezování PIAN existující plochy a linie znesnadňují orientaci v mapě, v záhlaví okna
existuje zaškrtávací pole "zobrazit PIAN", pomocí kterého lze všechny PIAN v mapě skrýt.
I s nezaškrtnutým polem je možné nadále PIAN vymezovat, přičemž Vás neruší již existující prvky. Po
vymezení PIAN a nastavení jeho přesnosti se skryje i aktuálně vymezený PIAN, který lze opětovně
zobrazit pomocí zmíněného zaškrtávacího pole.
6. Možné chyby v AMČR
Stále průběžně pracujeme na optimalizaci stability systému a odstraňování známých chyb. Pokud na
chyby narážíte, prosíme o jejich aktivní oznamování na email amcr@arup.cas.cz.
Dozvídáme se též o problémech se stahováním či nahráváním souborů. Obvykle jde o problémy
způsobené nastavením počítače nebo místní sítě. Pokud na takové problémy narážíte, rovněž nás
kontaktujte. V případě opakovaných a těžko řešitelných problémů – zejména při nahrávání větších
souborů – budeme hledat alternativní řešení.
7. Další novinky z poslední verze AMČR
-

Nově lze z potvrzení o oznámení projektu zjistit čas oznámení; tento údaj bude od
připravované prosincové verze AMČR dostupný též přímo na formuláři projektu.
Systém může nově být uveden do stavu údržby, kdy dojde k jeho cílenému odstavení
z provozu. V takovém případě budete při práci v aplikaci upozorněni a po 10 minutách
automaticky odhlášeni. Do opětovného zapnutí administrátorem se do systému nebude
možné přihlásit ani využívat webový formulář pro oznámení. Plánované odstávky se snažíme
realizovat mimo běžnou pracovní dobu, pokud se nejedná o řešení nenadálých situací.

8. Pro novou prosincovou verzi AMČR dále připravujeme
-

Možnost generovat expertní listy.
Možnost editovat vybrané údaje (vedoucí výzkumu, památková ochrana) až do fáze zahájení.
Automatické odstraňování vybraných údajů o oznamovateli v souladu s GDPR.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na nová data!
Tým AMČR
Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny ARÚ AV ČR, Praha
Archiv ARÚ AV ČR, Brno
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