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Na úvod – co je SAS ČR a ISAD  

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

• ISAD – Informační systém o archeologických datech. Vznikl v roce 2004 v rámci výzkumného 
úkolu pro účely integrace shromážděných archeologických dat do jednotného datového 
skladu a jejích prezentace prostřednictvím internetu. Do ISAD byly integrovány tyto 
samostatné databáze NPÚ: 

• SAS ČR  - Státní archeologický seznam České republiky  

• ODAN –  Obrazová dokumentace archeologických lokalit 

• VAL –  Významné archeologické lokality 

• PV – přehledy výzkumů (Morava a Slezsko) 

    Archeologická databáze Čech, ARÚ AVČR  

    Databáze lidských kosterních pozůstatků, Ústav antropologie, Masarykova universita 
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SAS, ISAD – shromáždění informace 
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Ustálenou metodikou se v létech 1995-2013 pracovníkům odboru archeologie NPÚ ve spolupráci s 

archeologickými institucemi se v systému SAS a později ISAD podařilo shromáždit více než 33 tisíc 

databázových záznamů o územích s archeologickými nálezy UAN a  docílit  digitálního zmapování 

prakticky celého území ČR. Vymezení UAN archeologem vždy znamenalo všestranné shoidnocení 

území z různých odborných hledisek. 

 

Databáze SAS ČR našla široké využití v archeologii, péče o památkový fond, územní plánování, 

analýzy dopadu rozsahlých staveb, lesní hospodářské plány, vzdělání, publikace. 

 

V rámci projektu NAKI  „Archeologická mapa ČR“ NPÚ (2012-2015) začala tvorba nové webové 

aplikace pro online editaci GIS dat SAS ČR, integrované s IISPP. 

 

 

 

 



ISAD – kroky integrace s IISPP 
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Databáze ODAN – Obrazová dokumentace archeologických nalezišť 

V roce 2015 byla provedena migrace ODAN do MIS s automatickou vazbou na ISAD 

(v záznamu MIS označeno v rubrice Událost : migrace ODAN 2015 ) 

 

 

 

Databaze SAS v nové aplikaci ISAD : 

 

Složka karty SAS Ochrana – propojení na právní stav PK, jednorázově automatické, u nových 

záznamů UAN  po použití tlačítka Vygenerovat – vygenerování vazeb na právní stavy  

 

Složka karty SAS Komponenty – u každé komponenty po použití tlačítek Vygenerovat – vygenerují 

se vazby na PB a prvky v PK 

 

Propojení záznamu SAS na MIS s možnosti vytváření vazeb v MIS-ready aplikaci 

 

 

Propojení PK s ISAD – záložky Vazba na ISAD v Soupisu a Vazba na ISAD v Právním stavu 

 

 



Současný stav – příprava ostrého provozu  
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Současný stav – 

 

byl podepsán akceptační protokol s dodavatelem (firma T-Mapy) o  způsobilosti 

implementace aplikace na provozní server s výhradami a dalšími požadavky ze strany 

NPÚ. Po provedení požadovaných oprav systém stále vykazuje chybovost a nestabilitu. 

Z důvodu nutnosti aktualizace dat se připravuje zprovoznění aplikace s právem editace 

jen pro vybraný počet uživatelů (odbor archeologie NPÚ GŘ a omezený počet 

regionálních správců.  Nutnost aktualizace pro účely : 

 

poskytování dat UAN pro ÚAP, ÚP, LHP přes výdejný modul geoportálu 

 

splnění smluvních závazků předání dat (Lesy ČR, s.p., Vojenské lesy a statky ČR, s.p., a 

další  

 

vzájemná výměna dat s Archeologickým ústavem AV ČR, projekt Archeologická mapa 

ČR 

 

využití dat ISAD v navazujících projektech NAKI II 

 

Všechny vytvořené vazby záznamů MIS na ISAD objeví se v ISAD. Také proběhne 

jednorázové propojení složek ochrany a komponenty na PK. 

 

 

 

 

 

 



Co bude dál – plánováný průběh aktualizace 
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V první fázi aktualizace - primární úkoly  : 

 

- vyplnění nově vzniklých  položek databáze Typ UAN 

 

- ruční doplnění zaniklých vazeb při poloautomatickém převodu záznamů VAL 

 

- doplnění odborného obsahu Komponent 

 

- vygenerování a ukotvení vazeb Komponent na prvky PK a přírůstkové body 

 

- tvorba či úprava vazeb UAN na záznamy MIS pomocí MIS -ready aplikace 

 

- kontrola provázanosti pásem UAN II na přiléhlá UAN I 

 

Další fáze aktualizace – tvorba nových UAN nebo editace stávajících UAN (připravené odborné 

podklady)  

 

 

V průběhu aktualizace se budou odstraňovat chyby , branící  



Zpřístupnění aplikace ISAD  
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Odborným uživatelům, státní správě  a veřejnosti aplikace ISAD bude zpřístupněna  

prostřednictvím běžného internetového prohlížeče k prohlížení, bez možnosti editace 

na Portálu IISPP,  Archeologie. 

 

https://iispp.npu.cz/ 
 



Kde najdete ISAD – portál IISPP 
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Děkuji za pozornost. 
 
 

Jelena Ambrožová, NPÚ GnŘ 
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