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Krátce o projektu 

SAS ČR – státní archeologický systém  České republiky - je informační systém o územích s 
archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění, a ve smyslu principů Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, tzv. 
Maltské konvence 

Je doposud jediným celorepublikovým archeologickým informačním systémem  

Vznikl jako výsledek grantového projektu v létech 1995 – 2002 pro ochranu a záchranu 
archeologického dědictví ČR, výkon památkové péče a také pro účely státní zprávy a územního 
plánování 

V dalších letech se rozvíjel a naplňoval, v roce 2004 byl v rámci výzkumného úkolu vytvořen 
Informační systém o archeologických datech – ISAD s cílem integrovat všechna doposud 
shromážděná archeologická data do jednotného datového skladu a prezentovat je 
prostřednictvím internetu 

V současné době v otevřeném informačním systému SAS ČR je zpracováno více než 33 tis. 
databázových záznamů o UAN, digitální mapa pokrývá 97 % území České republiky 

V rámci projektu NAKI „Archeologická mapa ČR“ NPÚ (2012-2015) začala tvorba nové webové 
aplikace pro online editaci GIS dat SAS ČR a jiných dat o archeologickém fondu 
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Vize 

Mít k dispozici uživatelsky příjemný a výkonný internetový nástroj pro sběr GIS dat o územích s 
archeologickými nálezy 

funkční minimálně v posledních versích internetových prohlížečů  Explorer,  Firefox a Chrome 

 

umožňující víceúrovňovou  kontrolovanou online editaci a aktualizaci databáze a mapové části  
(přihlášená veřejnost, regionální správce,  autorizační pracoviště GŘ) 

 

zpřístupňující  archeologická data  odborné a laické veřejnosti a veřejné správě 

 

Integrované  do  IISPP 

 

Integrované s odbornou databázi  AMČR  (ARÚ AVČR, v. v. i.) 
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Termíny realizace 

Firma T-Mapy zpracuje  veškeré požadavky NPÚ a spustí testování do 26. 5. 2017 

 

 

Odbor archeologie NPÚ ve spolupráci s oddělením GIS odboru  IT provede otestování a 
výsledky sdělí dodavateli do 9. 6. 2017 

 

 

T-Mapy zpracuje připomínky a spustí aplikaci do ostrého provozu do 30. 6. 2017 
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Děkuji za pozornost 
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