Návod na instalaci aplikace AMČR
Pro instalaci Archeologické mapy ČR (AMČR) je nezbytná předchozí instalace platformy Java v aktuální
verzi odpovídající operačnímu systému (32-bit / 64-bit).
1) Pokud již platformu Java máte v počítači nainstalovanou, doporučujeme ověřit, že v systému
existuje pouze jediná aktuální verze (v případě užívání zastaralé/nevhodné verze může být
aplikace AMČR nestabilní). Nejlepšího výsledku dosáhnete čistou instalací platformy Java:
a. Odinstalujte všechny verze Java (přes Ovládací panely -> Programy a funkce).
Podrobný návod zde:
https://www.java.com/en/download/help/uninstall_java.xml
b. Restartujte počítač.
c. Nainstalujte aktuální verzi platformy Java z tohoto odkazu:
https://java.com/en/download/manual.jsp
POZOR – pro 64-bitové Windows je třeba instalovat 64-bit verzi Java.
Jak zjistit typ Windows a typ již instalované platformy Java naleznete níže v tomto
dokumentu.
2) Nainstalujte AMČR stažením a spuštěním souboru instalace_AMCR.jnlp, dostupného z:
http://www.archeologickamapa.cz/downloads/AMCR.zip
- archiv AMCR.zip obsahuje:
o AMCR_instalace_navod.pdf – tento návod
o AMCR_strucny_manual.pdf – základní seznámení s aplikací AMČR
o clear_AMCR.jnlp – nástroj pro vyčištění dočasných souborů AMČR z počítače
o instalace_AMCR.jnlp – instalační soubor plné verze AMČR
o instalace_AMCR_skoleni.jnlp – instalační soubor školící verze AMČR
▪ slouží jako prostředí pro testování funkcí AMČR (obě verze jsou shodné)
▪ veškerá obsažená data vznikla pouze pro účely testování
▪ školící verze může být instalována souběžně s plnou verzí AMČR
▪ uživatelské účty plné a školící verze jsou zcela oddělené
3) Na úvodní obrazovce se přihlaste do aplikace pomocí tlačítka „PŘIHLÁSIT (ANONYM)“.
4) V levé dolní části obrazovky se kliknutím na ikonu

zaregistrujte.

5) Registrace vám bude potvrzena emailem po aktivaci vašeho účtu. Uživatelské oprávnění Vám
bude nastaveno v souladu s Dohodou o užívání AMČR. Běžný uživatel dostává automaticky
roli „Badatel“. Ve školící verzi automaticky přidělujeme uživatelskou roli „Archeolog“.
Odpovědi na nejčastější otázky naleznete v pravidelně aktualizovaném dokumentu:
http://www.archeologickamapa.cz/downloads/AMCR_caste_dotazy.pdf
V případě dalších dotazů se obracejte na emaily amcr@arup.cas.cz (Čechy) nebo amcr@arub.cz
(Morava a Slezsko).

A. Ověření verze operačního systému
1) V liště Windows kliknete pravým tlačítkem na tlačítko nabídky Start a vyberete volbu „Systém“
(u starších verzí Windows lze dosáhnout stejného výsledku při kliknutím pravým tlačítkem na
„Tento počítač“ a poté „Vlastnosti“)

2) Dojde k otevření následující nabídky, kde je třeba zkontrolovat typ operačního systému (32-bit
nebo 64-bit). Přesná podoba okna se může lišit v závislosti na verzi operačního systému.

3) Otevřete Ovládací panely -> Programy a funkce (např. vyhledáním v nabídce start)
- v ideálním případě byste měli nalézt pouze jednu instalovanou verzi Java – pokud je verzí
instalováno více, je doporučeno všechny odebrat a provést novou instalaci z webu:
https://java.com/en/download/manual.jsp
- u systému v 64-bit verzi musí být v názvu verze Java uvedeno „(64-bit)“ – pokud to tak
není, stávající verze odeberte a instalujte položku „Windows Offline (64-bit)“ z webu:
https://java.com/en/download/manual.jsp
- po reinstalaci Java je třeba provést novou instalaci AMČR

