AMČR–PAS
Portál amatérských spolupracovníků
a evidence samostatných nálezů

Spolupráce profesionální a amatérské sféry je již
řadu desetiletí nedílnou součástí poznávání a
ochrany archeologického dědictví a péče o ně.
Portál amatérských spolupracovníků a evidence
samostatných
nálezů
Archeologické
mapy
ČR
(AMČR-PAS) je určen zejména pro spolupráci při
archeologických výzkumech prováděných metodou
povrchové prospekce. Cílem systému je usnadnit
komunikaci a stanovit jasná pravidla pro aktivity
amatérských
spolupracovníků,
kteří
se
pod
odbornou garancí archeologů chtějí podílet na
záchraně a zmapování archeologického kulturního
dědictví a současně dodržovat platné zákonné
normy. Zároveň systém umožňuje zaznamenávat,
uchovávat a sdílet výsledky těchto výzkumů s
veřejností.
AMČR-PAS
je
součástí
výzkumné
infrastruktury
Archeologický
informační
systém
České republiky (AIS ČR).

http://www.archeologickamapa.cz/pas/

Principy spolupráce
Terénní prospekce je součástí archeologického
výzkumu. Archeologický výzkum může v ČR provádět
výhradně organizace, která má oprávnění vydané
Ministerstvem kultury a uzavřela dohodu s Akademií
věd ČR.
Každý výzkum má svého vedoucího (archeologa z
oprávněné organizace) a musí být registrován v
Archeologické mapě České republiky (AMČR). Vedoucí
stanovuje rozsah a podmínky provádění výzkumu,
přebírá nálezy a zajišťuje školení spolupracovníků.
AMČR-PAS je nástrojem usnadňujícím komunikaci mezi
archeologem a amatérským spolupracovníkem, který se
pod jeho vedením podílí na archeologickém výzkumu.

Evidence nálezů
Veškeré
archeologické nálezy získané v rámci
spolupráce a jejich nálezové okolnosti musí být
evidovány v AMČR–PAS.
Základní evidenci je možné provádět přímo v místě
nálezu skrze mobilní zařízení s internetovým připojením.
Mezi základní údaje o nálezu patří lokalizace (možnost
určení aktuální polohy z GPS přijimače mobilního
telefonu, případně určením v mapě), nálezové okolnosti
a fotografie nalezeného předmětu.
Formulář lze uložit rozepsaný a další informace či fotky
doplnit později. Po celkovém vyplnění je záznam
odeslán archeologovi, se kterým nálezce spolupracuje.

Zveřejnění nálezů
Teprve při fyzickém předání a kontrole může archeolog
potvrdit a případně doplnit určení a datování nálezu.
Zároveň archeolog určí, na jaké úrovni bude zveřejněna
geografická poloha nálezu s ohledem na nutnost
ochrany archeologických lokalit.
Po odeslání záznamu archeologem a následné kontrole
archivářem je nález zveřejněn v Digitálním archivu
AMČR v kategorii Samostatné nálezy.

Digitální archiv zveřejňuje všechny nálezy evidované v
modulu AMČR–PAS, jejich lokalizace však může být z
důvodu ochrany archeologického dědictví zobecněna
na okres, v němž byl daný nález evidován.

h t t p s://digiarch i v . a i s c r . c z /

