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Open Data
Prostorové databáze jako zdroje dat
Vývojová prostředí ArcGIS Runtime
CityEngine a jeho integrace s ArcGIS 10.2

VFR Import Tool
V Registru územní identifikace, adres a nemovitostí naleznete adresní místa,
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Získáte z něj také údaje o využití a typech pozemku i o stavebních objektech.
VFR Import Tool vám poskytne nástroje, které zajišťují:
❱
❱
❱
❱

import VFR do geodatabáze (souborové nebo SDE),
automatické stahování XML souborů,
denní aktualizaci dat,
tvorbu indexových polí pro fulltextové prohledávání.
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Udržet historickou souvislost
Jan Novotný

Na začátku dnešního úvodníku stála jedna zají-

novou a další a další… Žít přítomností je tak už

mavá přednáška, ve které Nick Frunzi, ředitel od-

samo o sobě dost složité a na zabývání se minu-

dělení péče o zákazníky Esri, rozebíral význam

lostí nezbývá moc sil. No, schválně; malý test:

zpětné vazby s klientem. Mluví zde o potřebě ko-

Vzpomenete si, co se dělo vloni na jaře?

munikovat s uživateli, o tom, jak se snaží čerpat

A teď pravdu. Ještě přemýšlíte, nebo to už

z jejich zkušeností a jak to Esri posouvá dál. Před-

víte? Za sebe se přiznám, že pokud nebudu mít

nesené argumenty i nastolené závěry byly vzhle-

možnost podívat se do svých poznámek v kalen-

dem k celému kontextu přednášky vlastně očeká-

dáři a archivu zpráv na internetu, budu jen ob-

vatelné, ale dvě věci mě opravdu zaujaly.

tížně sestavovat obrázek světa, byť jen rok dva

Jednak to byl použitý citát Henryho Forda,

nazpátek.

který se kdysi nechal slyšet, že kdyby se na za-

A stejný „výpadek z dlouhodobého kontextu“

čátku své kariéry zeptal lidí, co by jim asi tak nej-

se mi přihodil i s vnímáním vývoje Esri. Mezi pu-

více pomohlo, odpověděli by mu prý, že rychlej-

blikováním map prostřednictvím ArcIMS a po-

ší koně. Úsměvně tak glosuje fakt, že významné

skytováním stovek socioekonomických údajů

inovace a generační pokrok zpravidla nespočíva-

v cloudu pro využití přímo v MS Excel se totiž

jí ve vylepšování stávajících řešení, ale v nalézá-

událo mnoho věcí. Pokud se ale na ta posled-

ní řešení nových. A že jenom ochota vykročit ze

ní léta člověk podívá z nadhledu, uvidí, že hlav-

zajetých kolejí a odvaha podívat se na věc z úpl-

ní trendy vývoje jdou v Esri stále stejným smě-

ně jiného úhlu je to, co nás skutečně posouvá dál.

rem a i generační změny technologie vycházejí ze

Druhé uvědomění, které jsem si z přednášky

stále stejné myšlenky: Zpřístupnit geoprostorové

Nicka Frunziho odnesl, se týkalo toho, jak vytr-

znalosti co nejširšímu množství lidí v co největ-

vale a přímočaře jde Esri za svým cílem. Vím, ta-

ším počtu oborů.

kové prohlášení může ode mne, kdo je s Esri stále

Pokud vydržíte jít roky jedním směrem, zna-

v těsném kontaktu, znít trochu zvláštně, ale hned

mená to, že musíte samozřejmě velmi dobře vě-

se to pokusím vysvětlit.

dět, kam chcete dojít. Abyste se ale neztratili, je

V dnešním světě, a v IT to platí snad i dvojná-

stejně důležité vědět, kde právě stojíte a odkud

sob, má jakákoli informace poměrně krátkou ži-

jste sem došli. S ohledem na moji výše popsanou

votnost, a to dokonce bez ohledu na její skutečný

zkušenost však musím připustit, že se to snáze

význam. Je prostě velmi rychle přebita informací

říká, než realizuje. Co tedy s tím?
Já si pro začátek naordinoval alespoň pravidelná ohlédnutí.

Jan Novotný
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22. konference

GIS Esri v ČR
První den konference

Program druhého dne

Zahájení konference se tradičně ujal Ing. Petr Seidl, CSc.,

Začátek druhého dne patřil Veřejné správě s příspěvky od

ředitel ARCDATA PRAHA, s.r.o., který účastníky seznámil

Karlovarského kraje, hl. m. Prahy a dalších. V sekci věno-

se současnými trendy využití GIS v soukromé sféře i ve ve-

vané rastrovému GIS si návštěvníci mohli vyslechnout ak-

řejné správě. Při této příležitosti byla také udělena dvě oce-

tuální informace ze světa družicových snímků a představe-

nění. První připadlo České geologické službě za komplex-

ní nejnovější verze softwaru ENVI, kterou předvedli James

ní nasazení GIS do informačního systému státní geologické

Slater ze společnosti EXELIS Visual Information Solutions

služby, které za organizaci převzal její ředitel Mgr. Zdeněk

a Lucie Patková.

Venera, Ph.D. Cenu za osobní přínos k rozvoji GIS v Čes-

Jako uživatelsky velmi atraktivní se ukázala také sekce

ké republice přijal ředitel Zeměměřického úřadu Ing. Jiří

Životní prostředí / Kartografie, která vzbudila tak veliký

Černohorský. Hostem úvodní části konference se stal

zájem, že jí nepostačovala ani kapacita sálu.

i uznávaný politolog doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., kte-

Dále se návštěvníci mohli účastnit několika workshopů
a dalších uživatelských i firemních přednášek.

rý se za pomoci map a prostorových analýz vyjádřil k výsledkům nedávných voleb do Poslanecké sněmovny.

doProvodný Program

Následovala vystoupení hlavního tematického bloku,
která se tentokrát týkala tématu krajiny, jejích proměn

V předvečer konference proběhl seminář zaměřený na

a významu pro lidskou společnost. Jako první promluvil

možnosti sdílení geografických informací, který účastníky

Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D., odborník na vulkanické

skrze mapové balíčky a mapové služby dovedl až ke sdílení

procesy, který posluchačům připomněl, že i Česká republi-

pomocí hostingu v rámci cloudu.

ka se může chlubit zajímavými sopkami. Druhým řečníkem

Na několika počítačích a na dotykové obrazovce SMART

byl doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., který se věnuje problema-

Board umístěné na stánku AV Media si návštěvníci mohli

tice dlouhodobých změn ve využívání krajiny. Úvodní blok

vyzkoušet zajímavé internetové GIS aplikace. Na stránkách

svým vystoupením uzavřel Ing. Jiří Hladík, Ph.D., ředitel

arcdata.cz si o aplikacích můžete stáhnout informační brožuru.

Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, který zdů-

Na stánku AV Media si bylo rovněž možné vyzkoušet
dotykové ovládání aplikace Urban Observatory, která srov-

raznil význam půdy pro lidskou společnost.
Po obědě program v hlavním sále pokračoval techno-

nává hlavní urbanistická a demografická data předních svě-

logickou sekcí, ve které kromě specialistů z ARCDATA

tových metropolí včetně Prahy.

PRAHA vystoupil také host z Esri, Bernard Szukalski.

Přehlídky se účastnilo 40 posterů o velmi vysoké odbor-

Posluchače seznámil s vizí společnosti Esri a plánovaným

né i grafické kvalitě. Výsledky hlasování odborné poroty

vývojem systému ArcGIS. V Severním sále zároveň proběhl

a návštěvníků naleznete na straně 18.

druhý blok přednášek, který se věnoval strategii rozvoje in-

Již tradiční součásti konference (soutěžní výstavu poste-

frastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020.

rů a soutěž v poznávání družicových snímků) doplnily ukáz-

V podvečerních blocích přednášek si návštěvníci konfe-

ky velkoformátových map, které vzbudily velký zájem. Ná-

rence mohli vybrat hned ze tří témat. První se týkalo roz-

vštěvníci si nenechali ujít ani možnost seznámit se s dalšími

voje a integrace GIS do eGovernmentu, druhé se věnova-

kvalitními kartografickými díly, především s unikátním

lo problematice inženýrských sítí a třetím byl praktický

Atlasem krajiny – nejrozsáhlejším souborem map, který

workshop ArcGIS Online, který vedl Bernard Szukalski.

kdy byl pro území České republiky vydán.
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Abstrakty

přednášek a workshopů
22. konference GIS Esri v ČR
hlavní řečníci konference

odpovědná za rozvoj poznání a přenos poznatků vědních
oborů komplexních meliorací, pedologie, tvorby využití krajiny a informatiky vztahující se k těmto vědním oborům.

Role sopečné činnosti při formování české krajiny
Vladislav Rapprich, Česká geologická služba

Zjednodušeně bychom mohli říct, že VÚMOP, v.v.i., provádí

K poslední sopečné erupci na území České republiky došlo

aplikovaný výzkum a vývoj v oblastech zabývajících se pů-

před zhruba 100 000 lety. Geologická minulost Čech spoje-

dou, vodou a krajinou.

ná s vulkanickou aktivitou tedy sahá do opravdu hluboké

Základní podklad pro vymezení bonitovaných půdně eko-

historie. Přednáška ukázala, jak sopečná činnost přispívala

logických jednotek (dále jen BPEJ) tvoří kompletní průzkum

k formování naší krajiny, dnes modelované především ero-

zemědělských půd (dále jen KPP) provedený v letech 1961–

zí a činností člověka. Článek podrobně rozebírající téma

1970 v ČSSR, z něhož vzešlo hodnocení o vlastnostech ze-

přednášky si můžete přečíst v ArcRevue 3/2013.

mědělského půdního fondu. Přímým výsledkem půdního
průzkumu v KPP jsou mapy se zákresem okrsků půd a půdních sond základních a výběrových v topografických ma-

Vývoj využití krajiny Česka

Ivan Bičík, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

pách v měřítku 1 : 5 000 a 1 : 10 000. V uplynulých letech

Na základě ediktu císaře Františka z roku 1819 bylo na území

dochází k převedení papírových archivních dat KPP do digi-

habsburské monarchie zahájeno podrobné katastrální ma-

tální formy pomocí nástrojů GIS včetně doplnění a vyhod-

pování (někdy zvané františkánské). Tato data i další z poz-

nocení vybraného odborného materiálu s následným převo-

dějších let jsou uložena v Ústředním archivu Zeměměřictví

dem do formátu publikovatelného v informačním systému

a katastru. V současnosti má lidská společnost stále větší pro-

SOWAC GIS.

blémy se zachováním přírodního prostředí, zvláště pak v ob-

Nový geoportál SOWAC GIS představuje platformu in-

lastech s vysokou hustotou zalidnění, kam patří i střední Ev-

formací v podobě digitálních map, specializovaných ma-

ropa včetně Česka. Proto jsme se již před více než třiceti lety

pových aplikací, metadat, rozsáhlé datové báze o půdách,

rozhodli využít tato cenná data pro analýzu změn využívání

odborného doprovodného textu a legislativních opatření.

krajiny v posledních dvou stoletích, kdy došlo k zásadní změ-

Interpretuje výsledky výzkumu a dalších projektů řešených

ně z úrovně lokální organizace společnosti do úrovně dneš-

ve VÚMOP, v.v.i.

ní státní či dokonce nadstátní úrovně. Jak se projevily tyto

Monitoring eroze, stejně tak jako monitoring sucha jsou

změny ve využití krajiny? Jak se proměnily jednotlivé oblasti

další aplikace, které vznikly na základě společného projek-

Česka? Co bylo příčinou těchto proměn a které hybné síly

tu Státního pozemkového úřadu (SPÚ, dříve Ústřední po-

při tom působily?

zemkový úřad) a VÚMOP, v.v.i. Portál Monitoring eroze ze-

To byly otázky, které jsme si kladli v průběhu zpracová-

mědělské půdy slouží k hlášení, evidenci a vyhodnocování

vání projektů zaměřených na dynamický land use neboli his-

jednotlivých erozních událostí. Cílem monitoringu je zajis-

torické změny využití ploch Česka. Článek podrobně rozebí-

tit relevantní podklady o rozsahu problému eroze zeměděl-

rající téma přednášky si můžete přečíst v ArcRevue 3/2013.

ské půdy.

Ochrana půdy a GIS

využití jak v soukromé, tak i ve veřejné sféře. Zejména jsou

Výstupy z analýz monitorovaných událostí mají široké
Jiří Hladík, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

kvalitním podkladem pro efektivní navrhování protieroz-

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (dále jen

ních opatření a pro přípravu nových politik v oblasti ochra-

VÚMOP, v.v.i.), je veřejnou výzkumnou institucí, která je

ny půd.
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Hlavní půdní jednotky soustavy BPEJ byly na konferenci představeny i na jedné ze tří velkoformátových map.

Monitoring sucha se zabývá studií na posouzení součas-

V rámci VÚMOP, v.v.i., je cílem aktivní zajišťování a využití

ného stavu vysychání půd v ČR. V rámci projektu bylo sle-

metadat v prostředí ústavu a také jejich publikování za úče-

dováno období 1. 1. – 1. 6. 2012.

lem postupného zefektivnění a zkvalitnění práce s informa-

e-Katalog BPEJ je jednou z přístupných aplikací na geo-

cemi pro uživatele. K vytváření a údržbě metadat prostoro-

portálu SOWAC GIS, která slouží k rozklíčování kódu BPEJ.

vých dat jsou využívány nástroje ArcGIS, které podporují

Podnětem k vytvoření aplikace byly dotazy ze strany uživa-

výstup metadatového profilu dle směrnice INSPIRE. Správa

telů geoportálu SOWAC GIS ohledně BPEJ a významu jed-

a distribuce metadat formou www katalogové služby je za-

notlivých částí kódu. Hlavní myšlenkou e-Katalogu BPEJ je

jištěna metadatovým katalogem MICKA (Metainformační

prezentovat výsledky práce výzkumného ústavu populární

KAtalog) firmy HELP SERVICE – REMOTE SENSING, s.r.o.

formou v prostředí internetu, a rozšířit tak povědomí o čin-

Informační systém melioračních staveb (dále jen ISMS)

nosti ústavu odborné veřejnosti a také zájemcům o vědní

je prototyp informačního systému, který byl spuštěn v rám-

obory pedologie, hydrologie, klimatologie a geoinformatiky.

ci II. etapy projektu Identifikace systémů pro řešení pro-

Metainformační bonitační systém (dále jen MBIS) slou-

blematiky odvodnění a závlah. ISMS klade důraz především

ží k hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimo-

na identifikaci polohy objektu, vymezení liniového nebo

produkčních funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní

plošného rozsahu objektu, dovoluje nahlížet na technic-

ochranu půd ČR. Cílem MBIS je ukládat, spravovat a vhod-

kou dokumentaci apod. Hlavní datové vstupy tvoří vekto-

nou formou poskytovat oprávněným uživatelům relevantní

rové vrstvy odvodnění od bývalé ZVHS, které jsou postupně

informace o BPEJ.

doplňovány o další dostupné informace.

Statistickou ročenku tvoří především statistická data

Projekt RESTEP neboli Informační systém obnovitel-

týkající se eroze půdy a BPEJ. Jedná se o webový portál, kte-

ných zdrojů má za cíl řešit využití obnovitelných zdrojů

rý je společným projektem SPÚ a VÚMOP, v.v.i. Statistický

energie, resp. informovat o optimálním využití všech do-

a mapový přehled umožní pracovníkům pozemkových úřa-

stupných zdrojů obnovitelné energie v rámci lokality na

dů na všech úrovních rozhodování přehlednou formou zís-

území ČR. Celkově projekt směřuje ke komplexnímu zma-

kat relevantní informace o ohroženosti území vodní a větr-

pování jednotlivých alternativ využívání energetických

nou erozí v oblasti jejich působnosti.

zdrojů, přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí, tak

Protierozní kalkulačka je speciální aplikací sloužící

aby vznikl univerzální systém pro úspěšné posuzování, roz-

k určení výpočtu ohroženosti půdního bloku vodní erozí

hodování a vyhodnocování konkrétních záměrů.

na půdních blocích, které jsou evidované v LPIS. Jedná se

Všechny výše uvedené aplikace můžete najít v rámci

o komplexní nástroj, kde si uživatel pomocí internetového

geoportálu SOWAC GIS na adrese geoportal.vumop.cz.

formuláře po nastavení základních charakteristik, jako jsou

veřejná sPráva – egovernment
a geoinfostrategie

například výměra plochy nebo topografický faktor LS, může
vypočítat erozní smyv na konkrétním půdním bloku. Slouží jak zemědělcům, tak privátním poradcům, kteří pomocí protierozní kalkulačky jednoduše a efektivně vypočíta-

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti

jí erozní ohroženost na daném půdním bloku. Zároveň umí

Jiří Poláček, Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální

protierozní kalkulačka navrhnout účinná erozní protiopat-

Údaje z informačního systému katastru nemovitostí a regis-

ření v rámci plnění standardu GAEC 2 a s ohledem na ochra-

tru územní identifikace, adres a nemovitostí jsou význam-

nu přírody a krajiny.

nou složkou řady informačních systémů veřejné správy
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i privátních subjektů. Přednáška přinesla přehled existují-

i okomentovat jejich vznik, průběh realizace a zejména za-

cích způsobů poskytování údajů (datových, webových slu-

myšlení nad dalším životem těchto projektů.

žeb a webových aplikací) a jejich kvalitativní parametry. Po-

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace
v ČR do roku 2020

drobněji se zaměřila na ty, které jsou nejčastěji využívány

Eva Kubátová, koordinátorka projektu tvorby GeoInfoStrategie, Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu

v oblasti GIS, a uvedla obvyklé scénáře jejich využití. Dále
byly přiblíženy významné plánované inovace těchto služeb,
zejména (ale nejen) ty, které souvisejí s účinností nového

Vláda ČR dne 14. listopadu 2012 schválila záměr vypraco-

katastrálního zákona a jeho doprovodných vyhlášek.

vání GeoInfoStrategie a uložila ministru vnitra vypracovat
návrh GeoInfoStrategie ve spolupráci s ministry životního
prostředí, pro místní rozvoj, obrany, dopravy a předsedou

DMVS – aktualizace a poskytování dat ÚKM
Jan Kmínek, Český úřad zeměměřický a katastrální

ČÚZK a předložit ho vládě do 28. února 2014.

Součástí mapové kompozice digitální mapy veřejné správy

Do projektu je již zapojena formou práce v konzultač-

(DMVS) je katastrální mapa. V prostorech, ve kterých není

ním týmu celá řada subjektů veřejné i soukromé sféry. Hlav-

katastrální mapa dosud v digitální podobě, je dočasně na-

ním cílem GeoInfoStrategie je nastavit účinnou koordina-

hrazena tzv. účelovou katastrální mapou (ÚKM), vytvoře-

ci a integraci jednotlivých aktivit subjektů veřejné správy

nou územní samosprávou digitalizací obrazu katastrální

i komerční sféry v oblasti prostorových informací a přispět

mapy. V rámci zastoupení v projektu DMVS se ČÚZK za-

k vytvoření podmínek pro efektivnost a úsporu nákladů ve-

vázal převzít aktualizaci ÚKM, a to prostřednictvím jejího

řejné správy a zlepšení služeb veřejnosti. Příspěvek podal

využití jako vektorové orientační mapy parcel. Aktualiza-

základní přehled o cílech GeoInfoStrategie, východiskách,

ce vektorové orientační mapy parcel je prováděna v Infor-

organizačním zajištění a stavu prací.

mačním systému katastru nemovitostí (ISKN), a to prakticky

www.geoinfostrategie.gov.cz

současně s aktualizací analogové katastrální mapy katas-

veřejná sPráva – uživatelské Přednášky

trálním úřadem.
Z ISKN je tak možné získat aktuální podobu ÚKM k libovolnému okamžiku, zároveň je aktuální stav publikován

DMVS v Karlovarském kraji

Jiří Heliks, Tomáš Nováček a Marie Filakovská, Karlovarský kraj
a VARS BRNO, a.s.

v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí v podobě vektorové orientační mapy parcel. Aktualizovaná data ÚKM
je možné poskytovat v dohodnutých termínech a formátu

Na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odboru projekto-

zpět územní samosprávě, zároveň jsou jako součást DMVS

vého řízení a informatiky, byly v rámci výzvy č. 8 IOP zpra-

přenášena do Registru územní identifikace (RÚIAN) a po-

covávány všechny tři části digitální mapy veřejné sprá-

skytována formou prohlížecích a stahovacích služeb. Po po-

vy (DMVS). Jedná se o účelovou katastrální mapu (ÚKM),

čátečním zdržení realizace a vedení dat katastrálními úřady

digitální technickou mapu (DTM) a nástroje pro tvorbu

dočasně mimo ISKN se v současné době postupně přechá-

a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP) – Geopor-

zí na výše popsanou plnou funkčnost aktualizace a posky-

tál. Pro řízení projektu bylo využito projektového řízení dle

tování ÚKM.

PRINCE 2®, stanovení řídícího týmu projektu.

Technologie Esri v projektu Digitální mapa veřejné správy
Plzeňského kraje

v produktovém rozpadu a byla stanovena kritéria kvality.

Každá ze tří částí projektu byla popsána a zpracována
ÚKM – na území Karlovarského kraje existovalo vekto-

Michal Souček, Martin Malý a Karel Vondráček, Plzeňský kraj,
T-MAPY spol. s r.o. a GEOREAL spol. s r.o.

❱

V prezentaci bylo představeno využití technologií GIS Esri

rastrové obrazy parcel. Do konce roku 2012 proběhla etapa

pro realizaci projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeň-

prvotního pořízení ÚKM a její aktualizace proběhla v 1/2013.

ského kraje. Hlavním tématem byly jednotlivé komponen-

Takto byla data předána na Katastrální úřad pro Karlovar-

ty projektu a jejich technické řešení. Technologie GIS Esri

ský kraj k další aktualizaci a údržbě.

rové pokrytí parcel přibližně ze 60 %. Zbytek území tvořily

je nasazena v celé řešené problematice projektu, a to od

❱ DTM – je vrstvou DMVS s obsahem mapy velkého měřít-

zpracování dat přes jejich analýzu a ukládání až po jejich

ka. Obsahuje účelovou mapu povrchové situace a inženýr-

publikaci a poskytování. Budou představeny kontrolní me-

ské sítě.

chanismy, ETL nástroje a další procesy pro pořizování, sprá-

Cílem bylo vytvoření technologického postupu pro tvor-

vu a poskytování dat územně analytických podkladů, dat

bu a ukládání dat DTM do datového skladu s napojením na

digitální technické mapy a dat účelové katastrální mapy.

technologické centrum kraje. Na základě smluvního vztahu

Byla představena řada mapových služeb a rozšiřujících

mezi Karlovarským krajem a obcí (správcem sítě) ohledně

widgetů pro práci s výstupy projektu. Příspěvek si vytyčil

spolupráce na tvorbě, aktualizaci a správě DTM DMVS pro

za cíl představit jak samotné projekty a jejich výstupy, tak

Karlovarský kraj vzniká partnerský vztah.
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Na počátku proběhlo naplnění účelové mapy povrchové si-

průběh tohoto procesu a jaké jsou mezivýsledky, bylo obsa-

tuace konsolidací dat správců sítí a vektorových dat obcí

hem konferenčního příspěvku.

a měst, která již vedla svoji digitální technickou mapu města nebo obce.

Řešení digitální technické mapy města v technologii ArcGIS

Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP, Geoportál

Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o.

Hlavní cíle řešení jsou:

Digitální technická mapa města nebo obce je využívána při

❱ Optimalizace a rozvoj existujících nástrojů pro ukládá-

rozhodovacích procesech a správních úkolech, které vyža-

ní a správu dat územně analytických podkladů obcí a kraje.

dují geografické informace o povrchové situaci a inženýr-

❱ Efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro správ-

ských sítích. S novelou stavebního zákona získaly technic-

ní území ORP) a krajů v rozsahu a způsobem umožňujícím

ké mapy obcí a měst významnější oporu v legislativě, která

dálkový přístup.

napomáhá jejich pořizování a údržbě. Na základě noveliza-

❱ Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat ke sle-

ce stavebního zákona mohou obce a města stanovit povin-

dovaným jevům a údajům o území.

nost vkládání všech geodetických měření, která jsou pro-

❱ Zefektivnění procesů při poskytování údajů o území.

váděna na území obce nebo města, do digitální technické

Geoportál DMVS KK bude obsahovat nejen mapovou část,

mapy. Díky tomu mohou nastartovat proces vedení digitál-

ale také řadu analytických nástrojů, možnost tvorby mapo-

ní technické mapy na svém území a získat tak velmi kvalitní

vých kompozic, aplikaci mobilního klienta, přidání mapo-

podklad pro rozhodování, územně plánovací činnost apod.

vých služeb z různých zdrojů a správu metadat. Bude slou-

Vedení digitální technické mapy obce vyžaduje nejen legisla-

žit nejen pro výkon veřejné správy, ale také pro odbornou

tivní oporu a metodické materiály, ale i technickou infrastruk-

a laickou veřejnost. Obsahuje všechny tři části DMVS a pří-

turu. V případě vedení digitální technické mapy na platformě

stup k nim z jednoho místa. Řeší také správu uživatelů, kte-

ArcGIS je proto nutné zajistit základní komponenty pro správu

ří mají uzavřen smluvní vztah s Karlovarským krajem. Obsa-

a údržbu. Mezi ně patří datový model, nástroje pro zapracová-

huje modul „Zakázka“ pro vzdálený příjem a výdej dat z řad

vání geodetických měření, nástroje pro integraci s informační-

geodetů a projektantů pro aktualizaci ÚMPS.

mi systémy partnerů (zejména správci inženýrských sítí) a aplikace pro publikaci a využívání dat. Tyto nástroje mohou být dále

Od Digitální mapy Prahy k Digitální mapě veřejné správy
hl. m. Prahy

doplněny dalšími komponentami, mezi které patří komplexní

Jiří Čtyroký, Útvar rozvoje hlavního města Prahy

portálové řešení digitální technické mapy a pokročilé webové

Projekt Digitální mapa Prahy, v jehož rámci Praha pořizova-

mapové nástroje pro práci s mapou. Finální řešení digitální tech-

la technickou a účelovou katastrální mapu, skončil v břez-

nické mapy na platformě ArcGIS je škálovatelné a je sestave-

nu 2013. Ve stejném roce vypršela i smluvní období dalších

no podle technických, finančních a personálních možností obce

stěžejních projektů pro pořízení dat základních mapových

nebo města. Cílem prezentace bylo představit jednotlivé kom-

podkladů hl. m. Prahy. Zároveň dochází k zásadní trans-

ponenty řešení digitální technické mapy na platformě ArcGIS,

formaci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, výrazně se proměňu-

možnosti využití, výstupy, vazby na pasportní evidence apod.

je také aktivita MHMP v oblasti geoinformatiky. To vše se
odrazilo v požadavku na novou definici požadavků na zá-

Modul Církevní restituce systému DaG

kladní mapové dílo hl. m. Prahy, dalšího způsobu jeho ve-

Markéta Sedláčková, Filip Boháček, GEKON, spol. s r.o.

dení a správy a vyšší míry integrace s dalšími informačními

DaG je výkonný interaktivní geoinformační systém, pracu-

systémy hl. m. Prahy a městských částí. Jaký je konkrétní

jící nad daty katastru nemovitostí a zaměřený na správu
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Dispečerské systémy na bázi ArcGIS Runtime – dopravní dispečink IREDO.

Integrace mapového klienta ZBGIS s Metainformačním systémem.

velkých nemovitých celků. Systém DaG je dlouhodobě vy-

restitucí systému DaG umožňuje editovat vrstvu definič-

užíván Státním pozemkovým úřadem, Úřadem pro zastu-

ních bodů pozemkového katastru. Editační funkce umož-

pování státu ve věcech majetkových a Agenturou ochrany

ňuje definiční body v místech nekvalitních rastrových

přírody a krajiny.

mapových podkladů uživatelem doplňovat a definiční

Pro vydávání nemovitostí oprávněným církevním oso-

body mazat, posouvat či upravovat, přičemž veškeré úpra-

bám dle zákona 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání

vy se on-line promítají všem oprávněným uživatelům sys-

s církvemi a náboženskými institucemi byl systém DaG roz-

tému DaG.

šířen o modul Církevních restitucí. Modul byl vyvinut jako
interaktivní nadstavba systému DaG s využitím digitálních

Dispečerské systémy na bázi ArcGIS Runtime

dat bývalého pozemkového katastru (zpracovaných v minu-

Vladimír Maršík, T-MAPY spol. s r.o.

lých letech společností GEKON). Modul byl navržen tak, aby

Společnost T-MAPY spol. s r.o. prezentovala zkušenosti zís-

usnadnil zpracování a analýzu parcel pozemkového katast-

kané při tvorbě aplikací pro dopravní dispečinky a dispe-

ru, tzn. zejména poloautomatické vyhotovování srovnáva-

činky patřící do integrovaného záchranného systému. Ře-

cích sestav parcel bývalého pozemkového katastru a parcel

šení s lehkou desktopovou aplikací na bázi ArcGIS Runtime

katastru nemovitostí, doplněných o další relevantní geoin-

na straně uživatele se ukazuje jako efektivní. Aplikace po-

formační údaje.

skytuje moderní uživatelské prostředí, vysoký výkon při

Modul obsahuje databázi historických a současných cír-

práci s dynamickými objekty, přímé propojení s ArcGIS for

kevních právnických osob. Je postaven nad geodatabází

Server se zachováním všech možností využívat i lokálních

propojující názvy bývalých katastrálních území pozemko-

prostředků počítače. Další technologie řešení dispečinku je

vého katastru s vektorovým obrazem historických hranic

již umístěna na straně serveru, s nímž koncová aplikace ko-

bývalých katastrálních území a s definičními body parcel

munikuje pomocí protokolu REST. Jedná se např. o zpraco-

bývalého pozemkového katastru, které společnost GEKON

vání dopravních informací, v případě dopravního dispečin-

vytvořila v roce 2005, ale zejména dopracovala během let

ku pak o celý aparát komunikace s palubními jednotkami,

2009–2013.

ukládání historie a analytické výpočty.

V rámci analýzy jednotlivých do systému vložených žá-

Ukazuje se, že toto řešení má široké použití i v dalších

dostí modul dohledá parcely ležící nad pozemky bývalého

oblastech, např. ve správě komunikací, u obecní policie, ří-

pozemkového katastru a připraví návrh srovnávací sestavy.

zení a regulace dopravy, distribuce energií i jinde.

V případě, že žádost již srovnávací sestavu obsahuje, modul provede kontrolní porovnání s aktuální databází ISKN.

Elektronické služby katastra nehnuteľnosti
– Mapový klient ZBGIS a možnosti jeho konfigurácie

V rámci analýzy dále kontroluje průnik nalezených parcel
s dalšími geoinformačními vrstvami, zejména s údaji o po-

Jaroslav Ambróz, Zymestic Solutions, s.r.o.

zemkových úpravách, národních parcích, chráněných ložis-

Jedným z významných výstupov projektu OPIS – Elektronic-

kových územích a provede analýzu existujících nájemních

ké služby katastra nehnuteľnosti – ZBGIS (ZBGIS) je realizá-

vztahů či věcných břemen.

cia komplexného Mapového klienta dostupného prostred-

Přes veškeré úsilí dokázala společnost GEKON vyře-

níctvom internetu širokej verejnosti a inštitúciám štátnej

šit digitalizaci definičních bodů parcel bývalého pozem-

a verejnej správy. V projekte ZBGIS je Mapový klient primár-

kového katastru zhruba ze 75 %. Proto modul Církevních

ne zameraný na zobrazovanie referenčných priestorových

8

téma ❯ Abstrakty přednášek a workshopů 22. konference GIS Esri v ČR

údajov s podporou zobrazovania mapových služieb alebo

Spektrum využití ArcGIS na mobilních telefonech je v Dal-

priestorových údajov z iných zdrojov. Cieľom predkladané-

kii široké – od přípravných prací před zásahem v terénu

ho príspevku bolo priblíženie technologickej implementácie

přes vytyčení existence sítí, konzultaci technických sché-

Mapového klienta ZBGIS, ako aj jeho konfiguračného roz-

mat šachtic nebo vizualizaci příloh k danému úseku (reali-

hrania. Príspevok sa zameril na proces komunikácie s ma-

zační dokumentace, foto, věcná břemena, ...) až po možnost

povými servermi a ich službami prostredníctvom štandar-

zasílat snímek konkrétní situační mapy cílovému uživateli.

dizovaných rozhraní, vysvetlil ich konfiguráciu a vyzdvihol

Dalkia věří, že zavedení GIS na svých chytrých PDA při-

pokročilé funkcionality, ktoré nie sú bežne implementova-

spěje k optimalizaci procesů v oblasti prací na sítích dálko-

né v podobných aplikáciách.

vého tepla a ke zlepšení spokojenosti všech zúčastněných
stran. Zároveň se tak stane referencí a dobrým příkladem

sPráva inženýrských sítí

pro další z 35 zemí, ve kterých skupina Dalkia působí.

Mobilní GIS ve Skupině ČEZ

Bolesti a strasti upgrade GIS PRE na verzi 10.1

Mobilní GIS je ve Skupině ČEZ rutinně využíván pracovní-

V Pražské energetice, a.s., je GIS používán nejen pro mapy sítí

mi četami společnosti ČEZ Distribuční služby. S cílem opti-

všech napěťových úrovní, ale na úrovni nízkého napětí do-

malizace řízení pracovních čet zajišťujících v terénu práce

konce i k řízení sítě a k práci s rozepnutím sítě, což je světově

na sítích vysokého napětí, nízkého napětí a distribučních

unikátní řešení. V kombinaci s použitím dvojí grafické pre-

transformačních stanicích byl v letech 2010–2011 implemen-

zentace každého objektu (mapa a schéma) je toto řešení vel-

tován WorkForce Management System (WFMS), a to včetně

mi náročné na vývoj i chod systému, o upgrade ani nemluvě.

Jakub Sigmund a Matěj Nevěřil, ČEZ Distribuční služby, s.r.o., a Pontech s.r.o.

Oldřich Adámek a Miroslav Kaňka, Pražská energetika, a.s., a HSI s.r.o.

integrace do Technického IS.

Projekt původně počítal s upgrade na verzi 10.0, rozhod-

Zavedení systému WFMS nevyřešilo problém s nutností

nutí o verzi 10.1 padlo až v jeho průběhu, jelikož na začátku

využívání papírových mapových podkladů pracovními četa-

projektu ještě nebyla verze 10.1 k dispozici. S tím souvisela

mi v terénu a také závislosti pracovních čet na místních zna-

i nutnost některých menších úprav, a hlavně nebyly k dis-

lostech terénu a distribučního zařízení. Tyto problémy způso-

pozici zkušenosti jiných energetik s touto verzí. Až během

bovaly vysoké náklady na kvalifikované technické pracovníky,

realizace a testů jsme tak objevovali nedostatky verze 10.1,

kteří zajišťovali přípravu papírových map, a také vysoké ná-

z nichž některé byly natolik specifické, že jsme je mohli od-

klady na jejich tisk. Za účelem vyššího využití systému WFMS

halit prakticky pouze my.

a snížení nákladů na přípravu a tisk papírových mapových

Upgrade byl navíc spojen s dalšími závažnými změnami,

podkladů byl v roce 2012 do systému WFMS implementován

což náročnost a rizikovost projektu dále umocnilo. Jednalo

mobilní GIS, aplikace nad technologií ArcGIS Mobile.

se o změnu platformy Win XP na Win 7, kompletní náhradu

Z technického hlediska je řešení založeno na využití

nadstavby pro utility (ArcFM) vlastním řešením vyvíjeným

standardního produktu ArcGIS Mobile 10.0, pro který byla

na míru a konečně i změnu technologie webového řešení

vyvinuta nadstavba. Ta umožňuje mimo jiné i parametric-

z ArcIMS na ArcGIS for Server. Ačkoliv byly v Esri dílčí chy-

ké spouštění mobilní aplikace GIS z klienta WFMS, což pra-

by postupně řešeny záplatami hot-fix, datum nutného na-

covníkům v terénu poskytuje automatickou identifikaci

sazení se nezadržitelně blížilo a nakonec jsme byli z důvo-

a lokalizaci zájmových objektů distribuční sítě.

du zajištění provozu dokonce nuceni nasadit v té době ještě

Článek podrobně rozebírající téma přednášky si můžete

neopravenou verzi softwaru.

přečíst v ArcRevue 3/2013.

Projekt upgrade byl tedy od začátku velmi ambiciózním a rizikovým. V příspěvku jsme se podělili o to, jak jsme

GIS v montérkách – Dalkia implementuje ArcGIS
for Smartphone

se s jednotlivými nesnázemi vyrovnávali a jaké zkušenosti

Česká republika se stala pilotní oblastí implementace

životní Prostředí / kartografie

jsme při tomto projektu nasbírali.

Ivana Niedobová, Dalkia Česká republika, a.s.

ArcGIS for Smartphone v rámci nadnárodní skupiny
Dalkia. Rozhodnutí implementovat tuto aplikaci do chyt-

Metoda stanovení rizikových lokalit z hlediska ochrany půdy
a vody v zemědělsky využívané krajině

rých telefonů bylo provedeno v rámci obnovy PDA pro tech-

Petr Karásek a Jana Podhrázská, Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy, v.v.i.

niky v závodech distribuce a služby, na kterých budou kromě GIS i další aplikace, zejména pak zasílání „žádanek na
práci“ pro preventivní údržbu anebo vysílání techniků na

Příspěvek byl zaměřen na postup stanovení (klasifikaci) ri-

poruchové zásahy prostřednictvím Zákaznického centra.

zikových zemědělských pozemků z hlediska ochrany půdy
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Syntetická mapa rizikovosti zemědělských pozemků z pohledu ochrany
půdy a vody, Hustopečsko.

Zóny vhodné pro umístění popisu na vrstevnicích vytvořených z DMR 5.
generace v měřítku 1 : 5000.

a vody v krajině. Pomocí aktuálně platných metodických

stav včetně predikce budoucího vývoje. Pro kvantitativní

nástrojů a návodů a analytických nástrojů GIS jsou zpraco-

vyjádření bylo využito metriky Effective Mesh Size (Jaeger

vány rizikové faktory (tematické informační vrstvy) reflek-

et al. 2000), kterou lze stanovit pomocí stejnojmenné nad-

tující míru ohrožení zemědělsky využívaných pozemků mo-

stavby pro ArcGIS (Moser et al. 2007). Současný stav a po-

delových lokalit z pohledu ochrany půdy a vody.

třeby ochrany konektivity krajiny byly hodnoceny na zá-

Zpracovány byly nejdůležitější tematické vrstvy (hodnoce-

kladě prostorové analýzy stávajících soustav chráněných

né parametry) mající majoritní dopad na systém půda–voda.

území (ZCHÚ, NATURA 2000), resp. existujících (ÚSES) či

Syntézou získaných parametrů získáme tematicky zamě-

navrhovaných ekologických sítí (migračně významná úze-

řenou datovou vrstvu interpretující zkoumaný jev – míru

mí). Kvalita nefragmentované krajiny pak byla hodnocena

ohrožení půdy a vody. Tento postup je testován na modelo-

dle úrovně poskytování ekosystémových služeb (Burkhard

vých územích, která jsou vybrána z hlediska různé úrovně

et al. 2012).

a intenzity zemědělského hospodaření, ovlivňujícího zásad-

Výsledky analýz z území České republiky i střední Evro-

ním způsobem krajinou strukturu a ekologickou stabilitu

py ukazují skokový nárůst míry fragmentace krajiny a zá-

krajiny.

roveň poukazují na nedostatečnou ochranu konektivity

Jako modelové území bylo vybráno Hubenovsko (povodí

dosud nefragmentovaných částí. Realizace navržené sítě

vodárenské nádrže na Vysočině) a Hustopečsko (intenzivně

migračních koridorů, která vychází z habitatových modelů

zemědělsky využívané území, Jihomoravský kraj).

zájmových druhů velkých savců, by mohla současný nepříznivý stav významně zlepšit.

Fragmentace krajiny a ochrana její konektivity
– proč, jak a pro koho

Fenologické poměry Česka: prostorové analýzy a vizualizace

Dušan Romportl a Vladimír Zýka, Oddělení biologických rizik, Výzkumný
ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., a Katedra
fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Vít Voženílek, Alena Vondráková, Aleš Vávra, Lenka Hájková a Radim
Tolasz, Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci,
Český hydrometeorologický ústav, Oddělení meteorologie a klimatologie
Ústí nad Labem a Oddělení klimatické změny

Hodnocení míry fragmentace krajiny a zajištění ochrany její
prostupnosti se v posledních letech staly zásadními téma-

Fenologie je vědní disciplína, která se zabývá studiem ča-

ty krajinné ekologie, ochrany přírody i územního plánování

sového průběhu periodicky se opakujících životních proje-

(Trocmé ed. 2002). V řadě evropských zemí se rozvíjejí kom-

vů, zvaných fenologické fáze, rostlin a živočichů v závislos-

plexní systémy hodnocení fragmentace ekosystémů včetně

ti na podmínkách vnějšího prostředí, zejména na podnebí

monitoringu jejích dopadů na biotu a vymezují se ekologic-

a počasí. Periodicita v životě rostlin a živočichů je pokládá-

ké sítě jako nástroje zachování konektivity krajiny.

na za nepřímý ukazatel periodicity klimatu. Je to dáno tím,

Předložený příspěvek přinesl zhodnocení dosavadního

že rostliny i živočichové neustále reagují na různé povětr-

vývoje míry fragmentace krajiny neprostupnými bariérami

nostní vlivy. Fenofáze, jejichž nástupy jsou hlavní vyjadřo-

a popsal stav ochrany konektivity ekosystémů v kontextu

vanou charakteristikou při analýze fenologických charakte-

jejich kvality. Zároveň představil návrh vymezení ekologic-

ristik, je určitý zevně rozpoznatelný, zpravidla každoročně

ké sítě, která vychází z konkrétních prostorových a ekolo-

se opakující projev vývinu nadzemních orgánů sledovaných

gických nároků klíčových živočišných druhů.

rostlinných druhů. Životní projevy organismů jsou dány

Míra fragmentace krajiny České republiky neprůchod-

vnitřními (genetickými) a vnějšími (povětrnostními) pod-

nými bariérami je hodnocena v kontextu dlouhodobého

mínkami a podle reakce přírody na skutečný průběh počasí

vývoje od vzniku prvorepublikové cestní sítě po současný

se rok rozděluje na fenologická období.
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Atlas fenologických poměrů Česka je unikátním výsledkem

❱ Získaní souhlasu s využíváním vrstev poskytnutých pro

prostorových analýz, zpracovaných na základě výsledků fy-

Atlas krajiny ČR,

tofenologických pozorování podle metodiky Českého hyd-

❱ tematický obsah map 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000 topolo-

rometeorologického ústavu. Fenologická pozorování mají

gicky očistit pro syntetické výstupy,

v České republice dlouhou historii, když první pozorování

❱ upravit administrativní jednotky podle aktuálního stavu,

byla prováděna již v 18. století. Česká meteorologická služ-

❱ zajistit minimální finanční prostředky na údržbu databá-

ba převzala fenologická pozorování v roce 1940 s celou sítí

zí, s čímž je spjato

stanic i s archivem údajů od roku 1923. Od té doby až do

❱ vyhrazení části lidských kapacit na vybrané úkoly pra-

současnosti tvoří fenologie součást meteorologické a klima-

coviště GIS, např. na veřejné vysoké škole. V systému aka-

tologické služby, začleněné od roku 1954 do Hydrometeoro-

demických a vědecko-výzkumných pracovišť je to jedna

logického ústavu. Během tohoto dlouhého období se měnila

z možných cest.

metodika pozorování, a proto byla ke zpracování výsledků
v rámci Atlasu fenologických poměrů Česka zvolena data

Je Atlas krajiny ČR udržitelným projektem?

pouze za období 1991 až 2010. Z rostlinných druhů byly zvo-

Od vydání Atlasu krajiny ČR uplynuly již tři roky. V mezi-

leny ty, u nichž bylo k dispozici ke zpracování dostatečné

dobí ve srovnání se světovou špičkou lze konstatovat, že byl

množství dat.

úspěšný. Mezinárodní kartografická asociace (ICA) mu na

Fenologie nabyla v posledních přibližně deseti letech na

svém 25. světovém kongresu v Paříži v červenci 2011 v kate-

významu zejména v souvislosti s hodnocením současného

gorii regionálních a národních atlasů udělila 1. místo. Exper-

kolísání klimatu.

ti ICA pak atlas zařadili do prestižní kategorie Mapa světa

Není úkolem fenologů posuzovat příčiny klimatických

– měsíc říjen 2012. V odvedené práci je žádoucí pokračovat.

výkyvů tohoto období, nicméně provedené prostorové ana-

Cestu lze spatřovat v udržitelnosti projektu a popřípadě jej

lýzy mohou napomoci jako podpůrné informace k vyhod-

posunovat dále jak po obsahové, tak i kvalitativní stránce.

nocení celkového vlivu. V Atlase je zpracováno převážně období 1991 až 2010. Zvolené období je praktické, neboť

Automatizace tvorby výškopisu pro mapy velkého měřítka
v prostředí ArcGIS 10

data za toto období jsou kompletní a k dispozici v databátém Oracle Clidata a byla vyvinuta jako dodatek klimatic-

Aleš Tippner, Jakub Lysák a Oldřich Kafka, Zeměměřický úřad,
Zeměměřický odbor Pardubice a Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta

ké databáze.

Příspěvek popsal využití ArcGIS 10 pro automatické gene-

zi Oracle Fenodata. Databáze Fenodata je provázána na sys-

Atlas fenologických poměrů Česka, který vznikl ve spo-

rování výškopisu map velkého měřítka, především Státních

lupráci s Katedrou geoinformatiky Univerzity Palackého

map v měřítku 1 : 5 000, a to z dat Digitálního modelu reli-

v Olomouci, se zařadil mezi významná díla, která Český hyd-

éfu 5. generace. Příspěvek byl zaměřen na využití nástrojů

rometeorologický ústav ve své historii vytvořil.

ArcGIS a následně na tvorbu linky pro automatizaci postu-

Článek popisující Atlas fenologických poměrů Česka si

pů. Jelikož lze předpokládat postupné nasazení řešení na

můžete přečíst v ArcRevue 3/2013.

celé území České republiky, v automatizaci procesu je velmi důležité hledisko stability a prevence chyb vznikajících
z podstaty složitosti řešeného problému i z množství zpra-

Udržitelnost digitálního atlasového projektu

Peter Mackovčin, Katedra geografie, Univerzita Palackého v Olomouci

covávaných dat.

Atlas krajiny ČR počtem číslovaných mapových i nemapových prvků 1132 dosáhl nebývalého rozsahu. Z tohoto po-

Vliv používání Křovákova zobrazení v GIS na české uživatele
Jan D. Bláha, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
Přírodovědecká fakulta, katedra geografie

čtu lze pro další práce v GIS využít jenom část. Pro tvorbu dalších syntetických map lze uvažovat o výběru z map
v měřítku 1 : 500 000 (41 položek) a o mapách 1 : 1 000 000

Na počátku 20. let minulého století vytvořil ing. Josef Křo-

(83 položek). Kromě vlastního vydání byla část map zpraco-

vák jako předseda triangulační kanceláře zobrazení, které

vána formou dvoulistů v kapitole Krajina budoucna, která

mělo při převodu obrazu zemského povrchu tehdejšího Čes-

se z časových a prostorových kapacit nedostala do výsledné

koslovenska do roviny co nejméně zkreslovat úhly a vzdá-

tištěné podoby. Celkově bylo dopracováno dalších 18 stran

lenosti. Od roku 1933 bylo toto zobrazení používáno jako

(s. 333–351), jež lze k atlasu přiřadit, především v měřítku

definitivní a stalo se základem pro souřadnicový systém

1 : 1 000 000.

S-JTSK, používaný ve státním resortu.

S využitím softwarových produktů firmy Esri (ArcGIS

Ačkoliv se území našeho státu od té doby mnohokrát

for Desktop Advanced) lze zajistit udržitelnost národních

změnilo, Křovákovo zobrazení je dodnes stálicí v rámci

atlasových děl pouze za předpokladu naplnění několika

zobrazování území České republiky. Vzhledem k tomu, že

podmínek:

je základní digitální vektorová geografická databáze České
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republiky (ArcČR) realizována právě v Křovákově zobra-

zadávat jako polygony, linie nebo body. Inovován byl ná-

zení, naučili se čeští uživatelé GIS toto zobrazení používat

stroj na mozaikování, který má vylepšený algoritmus pro

prakticky pro všechny své mapové produkty. Bohužel sko-

sjednocení barev. Novinkou ENVI verze 5.1 je možnost ulo-

ro nikdo neřešil vhodnost či nevhodnost tohoto zobraze-

žit si projekt v ENVI podobně jako MXD soubory v ArcGIS,

ní pro mapy menších měřítek, které se používají například

možnost vytvářet podkladové mapy Esri i tvorba reportů.

v geografii.

Dalších novinek se dočkal software ENVI LiDAR, určený

Autor příspěvku poukazuje na to, jak může používá-

pro práci s bodovými mračny. Ta je možné zobrazovat nejen

ní Křovákova zobrazení v mapách menších měřítek díky

podle výšky, intenzity nebo třídy, ale také podle hodnoty

tomu, že není orientované na sever, negativně ovlivnit

RGB. Pomocí ENVI LiDAR lze z bodového mračna exporto-

mentální mapu českých uživatelů mapových produktů. Do-

vat 3D prvky jako budovy, stromy, linie a sloupy elektric-

ložil to i výsledky šetření mezi uživateli. Zároveň upozor-

kého vedení a exportovat je do SHP nebo je přímo otevřít

nil na neopodstatněnost používání tohoto zobrazení v ma-

v ArcGIS for Desktop. Dále je možné z bodového mračna vy-

pách malých měřítek, kde je požadavek na délkové zkreslení

tvářet digitální modely terénu a povrchu nebo TIN. Novin-

v řádu maximálně desítek centimetrů irelevantní. Konečně

kou ENVI LiDAR verze 3.2 je možnost provádět nad body

i navrhl možnosti řešení za použití osvědčených kartogra-

laserového skenování analýzu viditelnosti z libovolného po-

fických zobrazení nabízených v produktu ArcGIS.

čtu bodů.

rastrový gis a dPZ

Využití leteckých a družicových dat pro geologické aplikace

Rok 2013 v družicových datech

Dálkový průzkum Země je dnes díky novým vesmírným

Veronika Kopačková a Jan Mišurec, Česká geologická služba

Lucie Patková, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

programům a rychle se vyvíjejícím technologiím nejrozší-

Rok 2013 se na poli družicových dat nesl především ve zna-

řenější metodou získávání prostorových dat o zemském

mení ukončení provozu některých oblíbených družic a vel-

povrchu a objektech. Kromě toho, že satelitní data přiná-

kých plánů s družicemi budoucími. Již v lednu byla řízeně

šejí synoptický pohled na studovanou oblast, je jejich hlav-

ukončena činnost družice SPOT 4, která nedokázala udržet

ním přínosem i možnost kombinovat prostorovou informa-

krok s moderními družicemi. V březnu 2013 pak kvůli poru-

ci s tematickou (kvalitativní hodnoty zkoumaného objektu)

še ukončila svou činnost družice Radarsat-1 snímající rada-

a temporální (systematicky pořizovaná archivní data umož-

rová data v pásmu C. V únoru došlo ke sloučení dvou nej-

ňují vyhodnocení časové řady snímků). Specializované pra-

větších společností poskytujících komerční družicová data

coviště DPZ v České geologické službě se dlouhodobě vě-

– DigitalGlobe a GeoEye. Vznikla tak společnost, která prak-

nuje geologickým aplikacím s využitím distančních metod

ticky nemá konkurenci na poli komerčních družic s velmi

pozorování Země. V rámci prezentace bylo představeno ši-

vysokým rozlišením.

roké portfolio výstupů, které vznikly v rámci mezinárod-

Na rok 2014 má nový DigitalGlobe v plánu i vypuštění

ních i národních výzkumných projektů (GAČR: HypSo,

družice WorldView-3 s revolučním rozlišením až 31 cm, na-

FP7: EO-MINERS, PANGEO).

víc s celou řadou spektrálních pásem ve viditelném, blízkém
infračerveném, ale i krátkovlnném infračerveném pásmu.

GMES/Copernicus – aktuální stav a novinky

Novinky z ENVI a 3D extrakce prvků v ENVI LiDAR

Copernicus (dříve známý jako GMES – Global Monitoring

Lenka Hladíková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Lucie Patková a James Slater, ARCDATA PRAHA, s.r.o.,
Exelis Visual Information Solution

for Environment and Security) je evropským programem
pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti. Cílem

Před koncem roku přišlo ENVI s novou verzí ENVI 5.1,

této iniciativy Evropské komise, realizované ve spolupráci

která přináší podporu nových operačních systémů jako

s Evropskou kosmickou agenturou, Evropskou agenturou

Windows 8 nebo Linux 6 a nejnovějších družicových sen-

pro životní prostředí a dalšími institucemi, je poskytová-

zorů jako Landsat 8, SPOT 6, Dubaisat nebo Pléiades. Pod-

ní včasných a aktuálních informací sloužících pro podpo-

porováno je i přímé napojení na Image služby Esri, které

ru evropských politik, státní správy i soukromého sektoru

umožňují pracovat nejen s celým archivem snímků Landsat

a v neposlední řadě samotným občanům.

od roku 1972, ale i s dalšími Image službami vytvořenými

Základním zdrojem dat pro Copernicus jsou družico-

nad daty Landsat. Jedná se především o vegetační indexy

vé snímky (připravované mise Sentinel a přispívající mise)

(NDVI) a jejich změny v posledních čtyřiceti letech. A to

spolu s daty z pozemních měření (in-situ data). Nad těmito

zcela zdarma a on-line.

daty je vytvářen segment služeb, zaměřený na šest tematic-

V ENVI 5.1 se také objevuje nový vylepšený nástroj

kých oblastí – monitorování území, atmosféru, mořské pro-

pro práci s trénovacími množinami, které je nyní možné

středí, krizové řízení, bezpečnost a změnu klimatu.
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Viditelnost dopadových hracích ploch na golfovém hřišti. Referenční výška pozorovatele = +1,75 m; cíl 0,00 m; zelené linie: viditelné úseky; červené: neviditelné.

S rokem 2014 přechází Copernicus do plně provozní fáze. Po

Hru „na slepo“, patřící ke smrtelným hříchům golfových ar-

několika odkladech je plánován start prvních dvou družic

chitektů, je žádoucí eliminovat již ve fázi přípravy. Pozdější

Sentinel, v průběhu roku tak budou dostupná nová druži-

náprava je spojena s nežádoucím nárůstem nákladů na te-

cová data. V ostrém provozu jsou zatím dvě služby – mo-

rénní úpravy.

nitorování území a krizové řízení. Služba krizového řízení

Tyto a další nástroje posloužily jako subdodávka ke zkva-

byla v České republice poprvé úspěšně aktivována při červ-

litnění návrhu a zejména k eliminaci fatálních chyb, kterých

nových povodních.

se jinak lze v přípravné fázi velmi snadno dopustit.

uživatelské Přednášky

Využití Esri Campus Map pro správu vnějších ploch
Masarykovy univerzity
David Mikstein, Pavel Blažek, Masarykova univerzita

Územní analýza při navrhování golfových hřišť
Jaroslav C. Novák, Jakub Červenka, CAADstudio, s.r.o.

Masarykova univerzita již řadu let vytváří a spravuje data

Cílem příspěvku bylo přiblížit využití nadstavby ArcGIS 3D

o budovách a technologiích s nimi souvisejících ve formě

Analyst v prostředí ArcView 3.2 a ArcGIS Desktop 9.1 na

digitální pasportní dokumentace (stavební a technologic-

příkladové studii – školní práci projektu golfového hřiště

ký pasport). K těmto účelům jsou hojně využívány aplikace

„Great Orme“ (vytvořené v rámci studia při Evropském in-

a nástroje společnosti Esri.

stitutu golfových architektů EIGCA posluchačem MgA. Ja-

S přibývajícími požadavky uživatelů se začalo s digitali-

kubem Červenkou v letech 2007–2009 a 2013), a to ve fázích

zací venkovních ploch na pozemcích ve vlastnictví univer-

prostorové analýzy a poté kontroly návrhu.

zity. Jedním z impulsů pro vznik této evidence byl i projekt

Digitální model terénu byl vyšetřen pomocí nástro-

Esri Campus Map, do kterého se Masarykova univerzita ak-

jů analyzujících nadmořskou výšku, sklonitost, orientaci

tivně zapojila. Po čase však musela být původní metodika

ke světovým stranám a zastínění terénu. Výstupy šetření

z praktických důvodů doplněna o rozšířený značkový klíč.

umožňují anticipovat již v předprojektové fázi rozhodující

Z uživatelského hlediska je nyní identifikace a lokalizace

limity – zejména vymezit území pro golfové dráhy nevhod-

objektů v terénu mnohem jednodušší, pokud je k dispozici

né či nepřípustné.

mapa zachycující průběh hranice mezi jednotlivými povr-

První verze návrhu je pak možné korigovat na základě

chy, včetně informace, o jaký typ povrchu se jedná.

analýzy viditelnosti dopadových ploch na drahách. Linie

Dnes slouží evidence venkovních ploch především

pohledu se uvažují z odpališť, ve výšce 175 cm nad terénem.

pro účely správy a údržby. Dále je využívána při tvorbě

Areál „Vinařská“ Masarykovy univerzity podle legendy Campus Base Map.
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Jeden z vyžádaných výstupů NON RUSH služby GMES/Copernicus pro
cvičení RESTART 2013.

Fotorealistické výstupy z dat LiDAR zpracovávaných pomocí ArcGIS 10.

navigačních a orientačních plánů areálu, dokumentace zdo-

Mapové služby ako súčasť
geologického informačného systému SR

lávání požáru či jen pro estetické zkrášlení mapy budov da-

Miroslav Antalík, Štefan Káčer, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

ného areálu.

Každý rok na pôde Štátneho geologického ústavu Dionýza
Štúra (ŠGÚDŠ) vznikajú nové dáta a informácie, ktoré sú

Služba krizového řízení EMS pro podporu cvičení
RESTART 2013

výsledkom riešených geologických úloh. Všetky relevant-

Ing. Oldřich Mašín, Krajský úřad Pardubického kraje

né dáta, ktoré sú obsiahnuté a schválené v ročnom projek-

Kvalitní informace o stavu zasaženého území jsou jedním

te geologickej úlohy GeoIS, sa stanú súčasťou geologické-

z klíčových podkladů při řešení krizových situací. Evrop-

ho informačného systému. Správa a sprístupnenie týchto

ská unie provozuje služby systému pro Globální monitoring

dát je základným predpokladom výkonu geologickej služ-

životního prostředí a bezpečnosti (GMES). Tento projekt je

by, ktorou je ŠGÚDŠ poverený. Dáta koncovému užívateľovi

společným dílem Evropské unie, Evropské kosmické agen-

sprístupňujeme cez mapový server, ktorý je súčasťou našej

tury a Evropské agentury pro životní prostředí a má za cíl

webovej stránky www.geology.sk.

sledovat, vyhodnocovat a předpovídat situaci v životním
prostředí a bezpečnosti obyvatel.

Hodnocení obtížnosti cyklotras pomocí fuzzy modelů
na území Jihomoravského kraje

Systém GMES/Copernicus kombinuje data z družic se
širokou paletou informací získaných na Zemi a jeho vý-

Pavel Kolisko, Jihomoravský Kraj

stupem jsou informační služby. Zásadní součástí GMES/

Aktualizace obtížnosti sítě cyklotras je vyžadována zasta-

Copernicus jsou data na podporu krizového řízení při živel-

ralostí a nepřesností současných dat i vznikem cyklotras

ných katastrofách a humanitárních krizích.

nových. Analýza je řešena různými metodami kompoziční-

Služba krizového řízení EMS (Emergency Manage-

ho pravidla odvozování, zvláště Mamdaniho a Larsenovou

ment Service) byla uvedena do provozu v roce 2012. Služ-

metodou. Obtížnost je výsledkem zpracování pravidel se

ba EMS má za úkol zajistit rychle dostupná data v přípa-

slovními proměnnými pro typ komunikace a sklon svahu.

dech nenadálých událostí (povodně, lesní požáry, sesuvy

Vhodnost metod je testována ověřenými a zařaditelnými

půdy).

úseky cyklotras. Modelování je provedeno nad rastry s vy-

Příspěvek popsal využití služby EMS, která je jednou

užitím softwaru ArcGIS 10.1, aplikace ModelBuilder a analy-

ze služeb GMES/Copernicus, pro štábní cvičení RESTART

tických nástrojů Spatial Analyst Tools.

2013.
Toto cvičení simulovalo výpadek dodávky elektrické

Zpracování distančních dat a nové přístupy
v konstrukci povrchů

energie (black-out) na území části Pardubického, Liberecké energie přes 300 000 obyvatel ve více než 300 obcích.

Jan Hovad, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní,
Ústav systémového inženýrství a informatiky,
vítěz soutěže Student GIS Projekt 2013

Služba je poskytována ve dvou režimech: RUSH MODE

Práce je zaměřena na zpracování dat technologie LIDAR po-

(urgentní požadavky) a NON RUSH MODE (dlouhodoběj-

mocí aplikace ArcGIS 10. Cílem práce je vytvoření 3D poly-

ší stav). V příspěvku byly diskutovány získané zkušenos-

gonového, parametrického, procedurálního, atributově re-

ti při použití dat z režimu NON RUSH MODE pro potře-

álného a velmi rozlehlého modelu povrchu, založeného na

by cvičení.

laserovém balíku DMR 5G, příp. DMP 1G (Česká republika).

kého a Královéhradeckého kraje, kdy zůstalo bez elektric-
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Výsledný model sjednocuje veškeré dílčí obdoby mode-

rodinu vývojových prostředí Esri, nativních pro různé plat-

lů budov, vegetace, počasí, terénu či povrchu. Forma dat je

formy. Všechna prostředí nesoucí toto označení jsou posta-

transformována z nerovnoměrné struktury do struktury

vena na shodných principech. Nyní, rok a půl po uvedení na

s adaptivním a pravidelným rozmístěním bodů. Adaptivita

trh a s příchodem verze 10.2, se skupina vývojových nástro-

rozlišení modelu je založena na měnícím se sklonu terénu

jů s označením Runtime opět rozšířila.

a je zpracována vybraným interpolačním algoritmem, který

Tento workshop seznámil publikum s možnostmi, které

splnil geostatistická kritéria.

skupina produktů Runtime nabízí. Přednáška byla zaměře-

Reálné a klíčové atributy LIDAR bodového mračna jsou

na na představení funkcí a možností desktopových i mobil-

uloženy do podoby rastru, který později slouží pro distri-

ních prostředí Runtime.

buci objektů na povrchu terénu (například stromy, počasí). Vytvořený model je možné napojit do jiných odvětví

Tipy a triky pro ArcGIS 10.2 for Desktop

(stavebnictví, strojírenství, doprava), přičemž je zacho-

Petr Čejka, Ondřej Sadílek, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

vána možnost tvorby fotorealistických výstupů či simu-

Tradiční workshop se v letošním roce zaměřil na prak-

lací. Závěrečná fáze je zpracována v 3D prostředí aplika-

tické pracovní postupy, které lze provádět díky novým

ce Autodesk 3D Studio Max. Časově náročné výpočty jsou

i stávajícím funkcím a nástrojům v systému ArcGIS 10.2

směřovány distribuovaným způsobem v prostředí Apache

for Desktop. Byly předvedeny ukázky, jak vytvořit a efek-

Hadoop.

tivně pracovat s řízenými mapovými listy, nové nástroje pro geotagované fotografie, import/export dat z/do MS

WorkshoPy arcdata Praha a esri

Excel, práce s mozaikovou datovou sadou, pokročilé techniky v prostředí ModelBuilder, import dat ve formátu CAD

ArcGIS Online

a mnoho dalšího.

V roce 2013 dostala většina Esri uživatelů příležitost zakom-

firemní WorkshoPy a Přednášky

Bernie Szukalski, Esri

ponovat do své GIS infrastruktury řešení ArcGIS Online.
Esri se tak rozhodla zpřístupnit široké obci svých uživatelů

Jednoduchá tvorba moderních městských GIS aplikací
s využitím ArcGIS for Server, aplikace geoportálu Ministerstva
zdravotnictví ČR s napojením na Business Intelligence

portálové prostředí dokumentů a služeb GIS, ve kterém mohou svá data a služby vést, publikovat, sdílet a jinak spra-

Pavel Vranka, Petr Šebesta, Milan Kollinger, Marek Lesák;
T-MAPY spol. s r.o.

vovat. Bernie Szukalski ve workshopu popsal nejdůležitější
kroky, které urychlí proces zavádění ArcGIS Online do organizace a správci GIS usnadní začlenění portálu mezi stávají-

Workshop byl zaměřen na tři oblasti aktivit společnosti

cí podnikové komponenty GIS.

T-MAPY: tvorbu jednoduchých mapových aplikací, pasportní úlohy v prostředí Esri a ukázku aplikací geoportálu Mini-

Prostorové databáze jako zdroje dat ArcGIS

sterstva zdravotnictví ČR.

Databáze tvoří v IT infrastruktuře prakticky každé společ-

čelových aplikací s jednoduchým a srozumitelným uživatel-

nosti velmi významný prvek a jsou v nich ukládána ohrom-

ským rozhraním. Pro tento vývoj je charakteristické:

ná množství dat. Většina takto uložených dat navíc má

❱ využití a rozšíření standardních možností ArcGIS API,

(nebo může nést) i prostorovou informaci, kterou lze v geo-

❱ vývoj vlastních nástrojů (widgetů) s přidanými funkcemi,

grafických informačních systémech využít.

❱ integrace do komplexního systému městského nebo fi-

Marek Ošlejšek, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

První část workshopu byla zaměřena na tvorbu jednoú-

Tento workshop byl zaměřen na podporu a možnosti

remního GIS, propojení s aplikacemi T-WIST a zapojení do

využití různých databázových systémů jako zdroje dat pro

aplikací a systémů třetích stran,

ArcGIS. Ukázal základy práce s informacemi uloženými na-

❱ pokročilé zabezpečení a správa aplikací, které umožňuje

tivním způsobem daných databázových systémů bez insta-

omezení viditelnosti vrstev a nástrojů na základě práv a po-

lace a využití geodatabáze Esri. Ukázal také, jak taková data

kročilou správu zabezpečených služeb,

v prostředí ArcGIS využít, co vše s nimi lze provádět a jaká

❱ efektivní využití geoprocessingu a georeportingu.

jsou pravidla a doporučení pro úspěšnou a bezproblémovou

Aplikace jsou vytvářeny jak na základě ArcGIS Viewer for

práci s nativními databázovými prostorovými typy.

Flex, tak s využitím vlastního frameworku pro tvorbu aplikací ArcGIS for Server v jazyku JavaScript.
Kromě jednoduchých mapových aplikací vytváří společ-

Vývojová prostředí a jejich možnosti
Zdeněk Jankovský, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

nost T-MAPY dlouhá léta rovněž komplexní softwarové ná-

Nabídka vývojových prostředí se s příchodem verze 10.1 pro-

stroje pro evidenci a správu pasportů. Jedná se například

měnila. Vznikl nový pojem ArcGIS Runtime, jenž označuje

o pasport komunikací, zeleně, veřejného osvětlení a mnoho
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dalších. V souvislosti s migrací GIS některých zákazníků na

plném využití potenciálu stávajících mobilních zařízení,

platformu Esri byl proveden převod vybraných pasportů do

ať pracují na platformách Windows Mobile, Android nebo

prostředí ArcGIS serveru.

iOS. Velkou předností tohoto řešení je možnost jednotné-

Závěr workshopu byl věnován projektu geoportálu Mi-

ho přístupu k datům pomocí jednoduše definovatelných

nisterstva zdravotnictví, na jehož vzniku se společnost

formulářů. Minimalizují se tím nároky na terénní pracov-

T-MAPY podílela. Projekt byl realizován ve spolupráci se

níky a zároveň se zachová konzistence dat bez nutnos-

společností ARCDATA PRAHA od července 2012 do říj-

ti následných kontrol a konverzí. Provedené úpravy geo-

na 2013. Výsledkem projektu je především interní aplikace

grafických dat mohou být okamžitě synchronizovány

MapViewer pro zobrazování dat hygienických registrů for-

do centrálního úložiště a jsou ihned dostupné ostatním

mou tzv. mapových reportů, metodami GIS a Business

spolupracovníkům.

Intelligence. Mezi další výstupy patří veřejné aplikace Koupa-

Přednáška pokračovala před Kongresovým centrem

cí vody (http://geoportal.ksrzis.cz/koupacivody), Letní dětské

praktickou ukázkou některých technologií. Představena

tábory (http://geoportal.ksrzis.cz/tabory) a Akutní respirač-

byla práce s nově vyvinutým řešením Trimble TerraFlex

ní infekce (http://geoportal.ksrzis.cz/ari). Pro tvorbu apli-

a ukázka UAV Trimble X100 – unikátní technologie sběru

kací byla využita mj. technologie ArcGIS API for JavaScipt

dat na bázi bezpilotního letounu i ukázka kombinace dat

a ArcGIS for Server.

z různých zdrojů a možností jejich exportu.

Aplikace byly realizovány v rámci projektu „Aplikace moderních ICT metod zvyšování výkonnosti, kvality a trans-

Víceúrovňové mapové dlaždice StreetNet jako efektivní
podklad pro různá měřítka

parentnosti systémů Státního zdravotního dozoru“, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00003, který je spolufinancován

Jan Vodňanský, Central European Data Agency, a.s.

z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Mapové dlaždice CEDA představují vrstevnatou digitální
rastrovou mapu kompletně pokrývající území České republiky v předdefinovaných měřítkách. Pro jednotlivé měřítko-

Integrace informací o reálném provozu do plánování
a optimalizace přepravy

vé úrovně, od podrobné mapy 1 : 2 257 až po přehlednou ma-

Filip Jung, VARS BRNO, a.s.

pu 1 : 2 311 166, jsou vygenerovány z geodatabáze StreetNet

Vektorové sítě pozemních komunikací používané pro lo-

a POI rastrové mapové dlaždice o velikosti 256 × 256 obra-

gistické úlohy v oboru plánování přepravy a optimalizace

zových bodů.

rozvozových tras obvykle obsahují vazby na statické pa-

Obsahová a vizuální podoba map pro jednotlivé úrov-

rametry, jako například omezení podjezdní výšky nebo

ně se samozřejmě mění v závislosti na měřítku. Mapy vel-

maximální hmotnost vozidla. Prezentace se však zaměři-

kých měřítek obsahují mj. všechny podrobnosti sítě po-

la na možnosti zohlednění proměnných podmínek v reál-

zemních komunikací (funkční kategorii, typ, povrch,

ném provozu (plánované uzavírky, aktuální a historické

směr provozu, název ulice, číslo silnice), budovy, adres-

dopravní intenzity, nehody, informace o sjízdnosti apod.),

ní body, široké spektrum zájmových bodů, bloky budov

možnosti a výhody, které integrace těchto dat do logistic-

a plochy zastavěného území, železnice, využití půdy, lesní

kých aplikací přináší.

plochy, vodstvo, hranice administrativních jednotek a zájmové body. Se zmenšováním měřítka potom dochází ke

Trimble: Inovativními technologiemi transformujeme svět

generalizaci sítě a snižování počtu zobrazovaných zájmo-

David Jindra, František Hanzlík a Petr Quido Květ, GEOTRONICS Praha,
s.r.o. a Trimble Navigation, Ltd.

vých bodů.

V roce 2013 Trimble zásadním způsobem změnil vzhled

obecný mapový podklad, na němž je možné mj. zobrazo-

svých webových stránek a přišel s odvážným mottem:

vat další informace, např. trasy generované z geodatabáze

„Transforming the way the world works“. Ve světě GIS toto

StreetNet CZE, se kterou je plně polohově kompatibilní.

Vícevrstevnaté mapové dlaždice mohou sloužit jako

motto naplňuje několika novými technologiemi a inovativ-

Rozdělení na malé dlaždice výrazným způsobem urych-

ními přístupy.

luje zobrazování dat a přechod mezi přednastavenými mě-

Příspěvek se věnoval novinkám z oblasti GPS a GNSS

řítky. Stejný princip a stejné měřítkové úrovně používají

sběru dat, dotkl se laserového skenování a soustředil se pře-

např. Google Maps a Bing Maps. Tento formát dat je velmi

devším na letecké snímkování pomocí UAV Trimble X100

vhodný jako podklad pro webové mapové aplikace.

a UX5 a dosavadní nabyté zkušenosti s touto převratnou

Formát Esri Tile Package je vhodný pro všechny aplikace

technologií.

systému ArcGIS. Všechny dlaždice jsou vloženy do jednoho

Závěrečná část byla věnována nově vyvinutému řeše-

souboru TPK, takže je s nimi snadná manipulace. Pohyb po

ní Trimble TerraFlex, hostovanému v Cloudu, které uni-

mapách a přechod mezi úrovněmi jsou pak v předvolených

fikuje způsob sběru a aktualizace geografických dat při

měřítkách velmi rychlé a rastry jsou kvalitně vykreslené.
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Soubor dlaždic je možné použít lokálně i pomocí servero-

(frameworkem) pro tvorbu profesionálních webových a mo-

vých a webových technologií.

bilních aplikací nad ArcGIS for Server a ArcGIS Online. Spo-

Pro tvorbu mapových dlaždic jsou široce využívány tech-

lečnost Latitude Geographics zareagovala na požadavky

nologie GIS Esri od managementu rozsáhlé geodatabáze

uživatelů ArcGIS, kteří chtějí tuto technologii použít jako

(miliony prvků, stovky atributů, statisíce transakcí za rok)

jádro svého GIS. Takovým uživatelům připravila v podobě

v ArcSDE až po automatické generování komplexního ma-

frameworku Geocortex opravdu silný nástroj pro admini-

pového výstupu v mnoha měřítkových úrovních pomocí

strátory, vývojáře, manažery a uživatele ArcGIS for Server

kartografických nástrojů Maplex.

i ArcGIS Online.

Prostředí (framework) pro tvorbu profesionálních webových
a mobilních aplikací nad ArcGIS

ximalizovat potenciál jejich investic do webových a mobil-

Produkt Geocortex má za cíl pomoci organizacím maních technologií Esri.

Martin Látal a Marek Gába, GisPo a VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Jejich zaměstnanci a řadoví uživatelé technologie

Cílem referátu firem GisPo a VÍTKOVICE IT SOLUTI-

GIS tak mohou vytvářet svá uživatelská prostředí novou

ONS a.s. bylo seznámit posluchače s novým prostředím

cestou.

Cenu návštěvníků konference vyhrála mapa a poster Svět plný vůní Ing. Ireny Koškové z Krajského úřadu Libereckého kraje.
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software ❯ Novinky v ArcGIS 10.2.1

Novinky

v ArcGIS 10.2.1

Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

ArcGIS 10.2.1 byl vydán 8. ledna a přináší mnoho drobných vy-

nejrůznějšími prvky: od stavu jednotlivých obcí přes trendy

lepšení a doplnění jak v desktopových, tak v serverových apli-

na měřicích stanicích až například po segmenty silnic po-

kacích. Některé z novinek, převážně z geoprocessingu, si v tom-

dobného typu, intenzity dopravy, povrchu a stáří.

to článku představíme. Podrobný výpis všech novinek můžete

Sada nástrojů Správa dat disponuje v licenci Advanced

nalézt v on-line nápovědě pro ArcGIS, ve článku What's new

zajímavým nástrojem Detect Feature Changes, který hledá

in ArcGIS 10.2.1. Tato verze ArcGIS používá Python 2.7.5

prvky, jež pravděpodobně změnily hodnoty atributů či svo-

a NumPy 1.7.1

ji polohu. To je vítané například při práci s aktualizovanými
daty od externího dodavatele.

geoProcessing

Další nový nástroj Add Geometry Attributes může prv-

Některé nástroje geoprocessingu získaly vylepšení a doplňující

kům přidat vybrané geometrické vlastnosti jako atributy

parametry, některé jsou zcela nové. Nástroj Alter Field umož-

v atributové tabulce – podobně jako s použitím Kalkulátoru

ňuje přejmenovat název pole i jeho alternativní jméno. Nástro-

polí. S rastrovými daty v mozaikové datové sadě pak pracu-

je Generovat tabulku blízkých prvků (Generate Near Table)

jí nástroje Export Mosaic Dataset Items a Export Mosaic

a Vzdálenost (Near) byly od základu přepsány a disponují pa-

Dataset Geometry.

rametrem Method, který určuje, zda je pro výpočet používána

Práci s geometrickou sítí usnadní nástroje Find Dis-

vzdálenost po geodetické křivce, nebo euklidovská vzdálenost

connected Features In Geometric Network, Verify And

vypočítaná z rovinných souřadnic. V některé z dalších verzí

Repair Geometric Network Connectivity a Rebuild Geo-

bude takto přepracován a doplněn i nástroj Vzdálenost bodů.

metric Network. Nástroje Opravit konektivitu a Kontro-

Do sady Nástroje editace přibyly nové nástroje, zajišťu-

la spojitosti lze nyní spustit i pouze na datech viditelných

jící transformaci a napojení dvou skupin vektorových dat.

v aktuálním datovém rámci, což může uspořit čas.

Za zmínku stojí také nástroj Similarity Search, který v da-

ArcGIS 10.2.1 podporuje nativní formát dat Landsat 8

tové sadě vyhledá prvky s určitými atributy nejpodobnější-

a komprimovaný formát laserových dat ZLAS. Dokáže také

mi vybranému prvku. Lze tak znázorňovat podobnosti mezi

číst nejnovější formát AutoCAD 2014 DWG 19.1.

Prostřednictvím nástroje Similarity Search jsme ve Středočeském kraji vyhledali obce nejpodobnější obci Odolena Voda na základě parametrů Počet
obyvatel v roce 2011, míra nezaměstnanosti a počet přistěhovalých obyvatel. Nástroj určil jako nejpodobnější obce Úvaly u Prahy, Kosmonosy a Černošice.
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Geoprocessingové služby z ArcGIS Online jsou k dispozici v sekci Ready-To-Use Services po přihlášení.

služBy na arcgis online
Od verze ArcGIS 10.2 jsou přístupné některé geoprocessingové služby ArcGIS Online i prostřednictvím nástrojů v katalogovém okně přímo v aplikaci ArcMap. Podmínkou pro
jejich využití je ovšem platný účet ArcGIS Online Subscription, jelikož jejich užívání spotřebovává kredity. Vedle nástrojů pro analýzu terénu jako viditelnost, určení povodí a tvorba profilu jsou k dispozici i síťové analýzy, které
umožňují nalézt nejbližší body, určit obslužné oblasti nebo
například vytvořit trasy pro skupinu nákladních vozidel.
Data a služby z ArcGIS Online nalezneme ve spodní části okna Katalog. Ve složkách My Hosted Services a Ready-To-Use Services máme k dispozici naše publikovaná data a dostupné geoprocessingové služby z ArcGIS Online.

Wfs 2.0

Služby ve formátu WFS 2.0 můžete využívat například prostřednictvím
Geoportálu ČÚZK.

Podpora standardizovaného formátu feature služby WFS 2.0
je v ArcGIS 10.2.1 realizována nástroji nadstavby ArcGIS
Data Interoperability. Pro tuto funkcionalitu není nutné
mít licenci nadstavby zakoupenou, je však potřeba ji nainstalovat. Na instalačním médiu ArcGIS 10.2.1 jsou všechny
potřebné soubory k dispozici.
Pro připojení služby do aplikace ArcMap je potřeba
v okně Katalog zvolit možnost Add Interoperability Connection, která otevře dialogové okno Interoperability Connection pro definici služby. V poli Format možnost vybereme WFS (Web Feature Service) a následně pomocí tlačítka
Parameters… nastavíme URL a verzi WFS služby (parametr
WFS Version bude 2.0.0).
Služba je následně přidána do okna Katalog jako jakékoliv jiné připojení (například GIS serveru) a je možné s ní podobným způsobem zacházet.

❰❰

Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Kontakt: jan.soucek@arcdata.cz

Prvním krokem je vytvoření Interoperability Connection ve formátu WPF.
V okně Parameters… je pak nutné zadat adresu služby a formát 2.0.0.
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CityEngine

a jeho integrace s ArcGIS 10.2
❱ Nové možnosti v oblasti 3D ❰
Jan Borovanský, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Položme si na úvod následující otázku: Jak si aplikaci City-

pravidlo vytlačení (extrudování) polygonu do výšky a říká,

Engine správně představit a zařadit v kontextu produktů

že výsledný 3D objekt bude reprezentovat nový předpis

Esri? Aplikace původně pochází z pera šikovných vývojářů

s názvem MassBuilding.

ze Švýcarska, jejichž úspěch se odrazil v podobě nové úspěš-

Vytvořením navazujícího předpisu je možné provádět

né komerční technologie a vzniku společnosti Procedural.

další krok modelování. Například střechu. Protože v tuto

Tu Esri koupila v létě roku 2011 a produkt CityEngine se stal

chvíli aplikace chápe vygenerovaný objekt z prvního pra-

součástí škály jejích produktů. Historický vývoj je tak jed-

vidla jako celek, je nutné provést rozložení objektu na dílčí

ním z hlavních důvodů, proč se aplikace CityEngine svou ar-

části. V rámci daného pravidla proto pokračujeme předpi-

chitekturou a celkovou koncepcí od ostatních aplikací Esri

sem pro další pravidlo:

významně odlišuje.

attr vyska = 0
@StartRule

Základy Procedurálního modelování

Pudorys -->

Jádrem aplikace je tzv. procedurální předpis. Tento předpis

extrude(vyska)

je založen na modelovacím jazyku CGA (Computer Generated

MassBuilding

Architecture), který umožňuje na základě série pravidel kas-

MassBuilding -->

kádovým způsobem modelovat jednotlivé objekty tvorbou

comp(f) {side: Fasada | top: Strecha}

větších a hlubších detailů. Pravidla jsou aplikována na geo-

Pravidlo MassBuilding říká, že objekt bude rozdělen pří-

metrické tvary – vstupními prvky bývají obvykle polygony

kazem comp na dvě části, které budou dále reprezentová-

(např. půdorysy budov) nebo i multipatche budov. Představ-

ny dvěma předpisy – předpisem Fasada pro všechny boční

me si polygon reprezentující půdorys budovy. Tomuto po-

strany a předpisem Strecha pro vrchní „střešní“ polygon.

lygonu přiřadíme pomocí nástrojů uživatelského rozhraní

Tento mezikrok umožňuje provést již vlastní modelaci stře-

jednoduché CGA pravidlo:

chy, a to v rámci navazujícího předpisu Strecha:

attr vyska = 0

Strecha -->

@StartRule

roofHip(45, 0.5, true)

lot -->

setupProjection(0, scope.xy, 5, 5)
extrude(vyska)

projectUV(0)

MassBuilding

texture("strecha_2.jpg")

Na základě hodnoty atributu výšky (atribut polygonového

Pro modelování střech nabízí CityEngine několik příkazů

prvku ze souborové geodatabáze) provede toto přiřazené

podle typu střechy. Na uvedeném příkladu je použit příkaz

Obr. 1–4. Vytlačení polygonu do výšky, aplikace předpisu Strecha a následně předpisu Fasada.
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Obr. 5. Detail 3D modelu budovy.

Obr. 6. Dům upravený přímým polygonálním modelováním.

roofHip pro valbovou střechu s parametry sklonu střešních

Kromě modelování pomocí procedurálních pravidel umož-

ploch 45° a přesahem 0,5 metru přes okraj obvodových zdí.

ňuje aplikace CityEngine přímé polygonální modelování.

Pro dokončení základního jednoduchého modelu budo-

Je vhodné pro editaci geometrie multipatch prvků nebo

vy stačí v rámci CGA pravidla definovat předpis Fasada:

pro interaktivní tvorbu modelů podobně jako v aplikaci
SketchUp.

Fasada -->
facade.Facade
Předpis pro fasádu budovy je zdánlivě jednoduchý. Skrývá se

možnosti exPortu

však za ním import předpisu ze samostatného CGA pravi-

Vygenerované 3D modely lze z aplikace CityEngine exporto-

dla pro texturu, které je generováno nástrojem pro specific-

vat do množství různých formátů včetně souborové geoda-

ké modelování fasád (tzv. Facade Wizard). Aplikace CityEn-

tabáze nebo sdílet data prostřednictvím ArcGIS Online. Za

gine nabízí tento nástroj od verze 2012.1 v podobě průvodce.

zmínku stojí formát CityEngine Web Scene. Tento formát

V prvním kroku je do nástroje importován obrázek textury.

představuje 3D webovou scénu reprezentovanou souborem

Ten lze prostřednictvím několika nástrojů rozdělit na jednot-

s příponou 3WS. Tato data se zobrazují ve webovém prohlí-

livé části, kterým lze buď nastavit příznak opakování (napří-

žeči prostřednictvím CityEngine Web Viewer založeného na

klad textura nadpřízemních pater se může opakovat v přípa-

HTML5 a technologii WebGL.

dě aplikace na vysokou budovu), nebo je detailně plasticky

V praxi to znamená, že na koncový klientský počítač

modelovat. Výsledkem je nakonec vlastní automaticky vyge-

není potřeba instalovat jakékoli doplňky, ale k prohlíže-

nerovaný CGA předpis pro daný snímek textury.

ní webové 3D scény postačí jen aktuální webový prohlí-

Díky možnostem tohoto nástroje lze dosáhnout vysoké

žeč (viz obr. 7). K publikaci 3D webových scén lze nejlépe

podrobnosti při modelování 3D objektů budov, jako je zná-

použít funkcionalitu „Share As“ a sdílet data na ArcGIS

zorněno na obrázku 5.

Online ve webové mapě podporující formát CityEngine
Web Scene.

Pokročilejší Procedurální modelování

Druhým způsobem je umístit soubor 3WS na lokálním

Popsaný postup modelování budovy procedurálním pravi-

webovém serveru, na který jsme předem zkopírovali do-

dlem představil práci v CityEngine na jednoduchém příkla-

plněk CityEngine Web Viewer, volně stažitelný ze stránek

du. Modelování budov pomocí procedurálních pravidel lze

společnosti Esri. Doplněním této komponenty vzniknou

však aplikovat mnohem sofistikovaněji. Modelované ob-

na webovém serveru dva nové adresáře: webscenes a web-

jekty lze postupně rozkládat na menší a menší části popsa-

viewer. Soubory 3D webových scén (3WS) stačí poté pou-

né vlastními předpisy. Aplikace CityEngine obsahuje velké

ze zkopírovat do adresáře webscenes a v rámci MIME Types

množství operací a funkcí, kterými je možné objekty pře-

tento formát správně definovat. Uživatel k webovým scé-

tvářet a modelovat do různých reálných a geometricky přes-

nám přistupuje pomocí URL:

ných tvarů.

http://server/cesta/k/ProhliZeci/viewer.html?

Výhodou procedurálního modelování je také aplikovatel-

3dWebscene=../webscenes/naZev_WeBove_sceny.3ws

nost pravidla na vybrané objekty. Jedno pravidlo lze apliko-

Přestože je CityEngine samostatnou a poměrně odlišnou

vat (přiřadit) velkému množství vybraných prvků a modely

aplikací od ostatních Esri produktů, dochází v posledních

tak generovat hromadně. Podobně i v případě kvalitní a ak-

letech k prolínání a integraci funkcí. Aplikace CityEngine

tuální satelitní podkladové mapy umožňují příkazy a funk-

podporuje vybrané formáty Esri (např. souborovou geodata-

ce CityEngine přebírat texturu střech budov právě z ní.

bázi, shapefile) i sdílení dat prostřednictvím ArcGIS Online.
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Obr. 7. 3D webové scény z formátu SXD lze v ArcGIS 10.2 vytvořit velmi snadno a rychle.

nástroje Pro cityengine

záložky, které jsou ve webové scéně zobrazeny jako kamero-

ArcGIS 3D Analyst od verze 10.2 pak obsahuje v ArcToolbox

vé pohledy s možností animace mezi nimi.

dva nové nástroje v rámci sady s názvem CityEngine: Features

Zajímavou funkcionalitu nabízí webová scéna, pokud je

From CityEngine Rules a Export to 3D Web Scene.

exportován dokument obsahující skupinu vrstev. Pro tako-

❱ Nástroj Features From CityEngine Rules generuje 3D

vé vrstvy je k dispozici v rámci 3D Web Viewer dvojitý ná-

geometrie z existujících 2D/3D vstupních prvků pomo-

hled na obě vrstvy s možností vzájemného interaktivního

cí pravidel autorizovaných aplikací CityEngine. Procedu-

překrývání.

rální CGA pravidla nelze proto využít přímo, ale musí být
z aplikace CityEngine exportována ve formátu RPK (Rule

Počet 3d viZualiZací roste

Package).

Díky aplikaci CityEngine a její integraci s technologií ArcGIS

❱ Nástroj Export to 3D Web Scene exportuje dokumenty

se uživatelům otevírají v oblasti 3D dveře k novým mož-

ArcScene (SXD) do formátu CityEngine Web Scene (3WS).

nostem. V galerii dat na stránkách Esri přibývá množství

Prakticky tak nástroj umožňuje vytvářet velmi rychle a jedno-

nových modelů virtuálních měst a ukázek webových scén.

duše 3D webové scény přímo z aplikace ArcScene. Exportová-

A co přijde dál? Online streamování 3D scén? Možná…

na jsou všechna data podporovaná aplikací ArcScene kromě

ale o tom až třeba někdy příště.

❰❰

datové sady LAS, grafiky a bodových či liniových dat zobraRNDr. Jan Borovanský, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Kontakt: jan.borovansky@arcdata.cz

zených 2D symboly. Export do 3D webové scény podporuje

26

software ❯ Vývojová prostředí Runtime a jejich možnosti

Vývojová prostředí

Runtime
a jejich možnosti

Zdeněk Jankovský, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Hlavním tématem jednoho z konferenčních workshopů byla

roku vdechla život, je portál ArcGIS Marketplace. Jak název

skupina produktů ArcGIS Runtime. Posluchači se na něm

napovídá, jedná se o portál sloužící k nabídce aplikací a da-

mohli seznámit s možnostmi, funkcemi a vlastnostmi těchto

tových služeb (prozatím v testovacím režimu) ze strany vý-

prostředí. Tento článek přináší shrnutí nejdůležitějších bodů

vojářů koncovému uživateli.

a vývojářům a zájemcům o vývoj by měl posloužit pro základ-

Aby mohl vývojář umístit svou aplikaci na portál, musí

ní orientaci v problematice a k nastínění budoucího vývoje.

splnit několik podmínek:

V posledních letech se určitým způsobem mění prostře-

❱ musí být zapojen do programu Esri Partners Network,

dí, ve kterém vývojáři tvoří a pro které navrhují své pro-

❱ musí být zapojen do programu ArcGIS Online Campaign,

jekty. Sledujeme, jak nejrůznější systémy uvolňují API, jež

❱ nabízená

umožňují vývojářům třetích stran propojovat jejich progra-

Subscription,

my s dalšími systémy. Také jsme svědky raketového vzestu-

❱ aplikace musí pracovat s uživatelskou autentizací

pu aplikací pro mobilní telefony a tablety, které s sebou při-

OAuth 2 k přístupu k ArcGIS Online.

nášejí novou filozofii ovládání, rozhraní a funkčnosti. To je

Podmínka pro uživatele ArcGIS Marketplace je pouze jedi-

několik důvodů, proč se mění svět pro vývojáře Esri, a nej-

ná: mít aktivní ArcGIS Online Subscription.

důležitější novinky si nyní představíme.

Pokud

aplikace

chce

musí

uživatel

využívat

využívat

ArcGIS

některou

Online

aplikaci

z Marketplace, přihlásí se k svému Subscription účtu a vy-

developers.arcgis.com

branou aplikaci označí. O označení aplikace je informován

První novinkou, kterou za uplynulý rok Esri vývojářům při-

vývojář, který uživatele kontaktuje a domluví si s ním pod-

nesla, je nová platforma na stránkách developers.arcgis.com.

mínky platby za použití aplikace. Následně vývojář označí

Slouží jako základní rozcestník pro přístup k vývojovým

aplikaci jako způsobilou k využívání daným účtem ArcGIS

prostředím, nápovědě, popisu i ukázkám kódu. V tomto

Online. Uživatel určí členy organizace, kteří k aplikaci mají

ohledu bychom mohli portál považovat za vývojový stupeň

přístup, a může začít s aplikací ihned pracovat.

známých stránek resources.arcgis.com. Jedna z novinek je

Na portálu můžeme nalézt aplikace a data, jež mají ome-

však zásadní: přibylo začlenění do ArcGIS Online.

zený testovací provoz (např. na 15 dní), což je dobrý způ-

Vývojář, který chce využívat služeb portálu, si zřídí

sob vyzkoušet si, jak prostředí ArcGIS Marketplace funguje.

na novém portálu vlastní účet. Tím vytvořil účet ArcGIS
Online Subscription s jedním uživatelem a 50 kredity měsíč-

runtime… co to je?

ně zdarma. Vývojář má tak přístup ke všem funkcím ArcGIS

Základem všech prostředí ArcGIS Runtime je sdílené jádro,

Online, například službám routingu, geokódingu a k analy-

které je vytvořeno pomocí C++ a obsahuje ucelenou sadu

tickým nástrojům.

všech potřebných funkcí. To, že je vytvořeno v jazyce C++,

Registrovaný uživatel má také na portálu přístup k licenč-

přináší především vysoký výkon a malou velikost jádra. Zá-

ním číslům instalace vývojových prostředí Runtime a k li-

roveň je tímto přístupem zajištěna totožná architektura

cenčním číslům pro vytvořené aplikace v úrovni Basic, která

API pro všechna prostředí.

tak již nemusí dohledávat na stránkách customers.esri.com.

Jádro je následně pro každou platformu rozšířeno o patřičné rozhraní v podobě nativních knihoven. Vytvořené apli-

arcgis marketPlace

kace tak fungují nativně pro konkrétní prostředí (např. iOS,

Druhou zajímavou platformou, které Esri během uplynulého

Android, .NET): to znamená, že nepotřebují ke svému běhu
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prohlížeč ani žádný zásuvný modul. K vývoji aplikací se také

Základní funkce runtime

používají přímo nástroje pro dané prostředí a je možné oče-

Runtime poskytuje na všech platformách základní funk-

kávat standardní ovládání spojené s danou platformou.

ce (tzv. licence Basic), jež by se daly shrnout slovy on-line

Základní vlastností těchto vývojových prostředí je jejich

a prohlížecí. Jsou to nástroje pro zobrazování mapy a použí-

shodná koncepce, shodné druhy objektů a jejich shodné uží-

vání mapových a feature služeb. Můžeme využít geosearch

vání. Například: mapu představuje objekt mapy, který zob-

(hledání adres z ArcGIS Online) či zapojit on-line geoproce-

razuje objekty typu vrstvy, pro symbolizaci vrstev je nutné

ssingové úlohy. Tyto služby je možné využívat buď z ArcGIS

použít objekt typu renderer atd. Takto je architektura navr-

Online, nebo z jakéhokoliv ArcGIS for Server.

žená skrze všechny platformy. Vývojářům programujícím ve

Pro demonstraci těchto možností se podívejme na ob-

více prostředích to znatelně ulehčuje práci.

rázek 1. Představme si komunitní aplikaci určenou k vyhledávání restaurací a sdílení informací, jako je spokojenost

runtime sdk … a kde ho mohu Potkat?

zákazníků, otevírací doba a další. Můžeme použít funkce

Runtime SDK je k dispozici pro několik typů zařízení. Pro

z licence Basic: je možné ovládat zobrazení mapy a přepínat

názornost je rozdělme na tři skupiny:

podkladové mapy, zprostředkovat různé možnosti vizuální

❱ mobilní, určené pro chytré telefony,

identifikace a na mapě můžeme zobrazit jednotlivé body re-

❱ vestavěné (embedded), pro zařízení ve vozidlech nebo

staurací. K tomuto účelu využijeme nejlépe feature službu

také pro GIS zařízení určená do terénu,

ArcGIS Online (nebo ArcGIS for Server).

❱ desktopová prostředí, čímž jsou myšleny standardní

Body restaurací mohu identifikovat a získávat o nich po-

kancelářské a osobní počítače.

pisné informace, např. fotografie uložené jako přílohy, ote-

(Rozdělení do takovýchto skupin je pouze orientační, pro

vírací dobu nebo uživatelské recenze. Též bychom zde mohli

lepší přehled.)

pomocí on-line editace dat umožnit uživateli zadávat nové

Pro platformu mobilních zařízení, zejména dnes nejví-

prvky a upravovat jejich atributy. Lze využít i vyhledává-

ce rozšířených chytrých telefonů a tabletů, zde máme tři

ní v atributech dat a odpovídající prvky zobrazit či vypsat.

podporovaná prostředí: iOS od společnosti Apple, Android,

Další nástroje pracují s geografickou polohou. Můžeme

vyvíjený firmou Google (ale jinak otevřený), a Windows

přijímat polohu z GPS a zobrazit ji v mapě. Můžeme vyu-

Phone. Aplikace vytvořené v ArcGIS Runtime je možné za

žít geokódovací služby ArcGIS Online, které dobře fungují

určitých podmínek umístit na obchody určené pro jednot-

i v České republice: nalezneme polohu zadané adresy a mů-

livé platformy.

žeme také zjistit adresu v daném bodě. S vlastním ArcGIS

Dále, pro skupinu embedded, je již několik let k dispo-

serverem bychom byli schopni začlenit také geoprocessin-

zici SDK pro Windows Mobile. Často se používá na aplika-

gové funkce, například pro výběr prvků dle složitějších pod-

ce pro profesionální GPS přístroje do terénu a existují i ap-

mínek nebo dle prostorového určení i s použitím GPS.

likace určené do počítačů vestavěných například do vozů.

Shrneme-li vše, pak pro vytvoření aplikace s takovouto

V této skupině je k dispozici také Runtime pro Windows

funkcionalitou stačí pouze Basic licence daného Runtime

Store, umožňující vytvářet aplikace určené pro tento ob-

SDK, která je dostupná všem registrovaným uživatelům na

chod a pro všechna zařízení Windows, která tuto platfor-

developers.arcgis.com.

mu dokážou využít. Do skupiny embedded je možné zařadit
i Runtime for Qt, jelikož se jedná o nativní, velice univerzál-

lokální server

ní C++ prostředí.

Základní funkcionalitu jsme si představili, nyní se podí-

Do skupiny desktopových Runtime je možné zařadit

vejme na další možnost, kterou můžeme využít při práci

Java SE a Qt. Obě tato prostředí můžeme využít pro vývoj

s desktopovými Runtime (WPF, Java a Qt). Jedná se o kom-

aplikací na Linuxu. Následuje prostředí pro Windows WPF,

ponentu lokálního serveru.

nejvíce užívané pro vytváření aplikací na desktopu, ačko-

Komponenta lokálního serveru je jedna z částí desk-

liv použití na vestavěných zařízeních není vzácností. Máme

topových SDK, která pro aplikaci dokáže zprostředkovat

k dispozici také Runtime pro OS X, které je určeno pro desk-

výpočetní zázemí. Vývojář aplikace tak například místo

topovou platformu Mac.

dynamické mapové vrstvy z ArcGIS for Server použije lo-

Pro přehled je vhodné uvést ještě následující: Runtime

kální mapovou vrstvu pocházející z připraveného mapo-

WPF, Java SE a Qt obsahují kromě knihoven pro základ-

vého balíčku. Lokální server umožňuje přistupovat k sou-

ní funkce také komponentu lokálního serveru: výpočetní

borové geodatabázi a ke geodatabázi SDE. Dále je možné

jednotku, která umožňuje využívat lokální geoprocessingo-

využívat v ArcGIS for Desktop vytvořených geoprocess-

vé nástroje, off-line editaci a funkce ze tří nadstaveb: 3D

ingových balíčků i nástrojů Pythonu, například k vytvo-

Analyst, Spatial Analyst a Network Analyst.

ření PDF.
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kLIENTSKÁ APLIKACE
desktop sdk

lokální server

os x

Desktopové
WPf
Qt

Windows
store

.net

ios

online služby
internet/síť

android

arcgis server

Obr. 1. Symbolické znázornění funkcí navrhované aplikace.

Obr. 2. Architektura vytvořené aplikace.

java se

Mobilní
Windows
Phone

Windows
Mobile

Vestavěné

Obr. 3. Runtime SDK pro různé typy zařízení.

K dispozici jsou tři nadstavby: 3D Analyst, Spatial Ana-

K této změně dochází z toho důvodu, že původní Runtime

lyst a Network Analyst, a některé z jejich výpočetních

for WPF je založen na jiné technologii a nevyužívá jádra

úloh tedy můžeme zprostředkovat v naší aplikaci. Aktu-

C++. Vytvořením .NET Runtime dojde k implementaci lo-

ální seznam podporovaných funkcí je k nalezení na strán-

giky ostatních prostředí. Tato změna je i příslibem do bu-

kách nápovědy konkrétního SDK. Aplikace dokáže ved-

doucna – tato architektura je více otevřená novým funkcím

le služeb lokálního serveru využívat i ostatní serverové

než původní.

služby.

Změna Runtime přináší i změny v kódu aplikací vytvo-

Obrázek 2 znázorňuje, jak je vhodné rozlišovat napro-

řených v původním prostředí. Protože se podle všeho bude

gramovanou komponentu aplikace (představovanou iko-

jednat o změny drobné, většina kódu by měla být přenosi-

nou vlevo) a komponentu lokálního serveru (modrý ovál).

telná bez problémů. ArcGIS SDK for WPF bude podporová-

Jedná se o dvě rozdílné komponenty. Komponentu vlevo

no ještě několik let, ale nebudou do něj začleňovány nové

vytvořil programátor pomocí daného jazyka a SDK, lokál-

funkce a vylepšení.

ní server je však soubor funkcionality, který je sestaven
pomocí připravených nástrojů. Do jeho kódu není možné

Geotrigger

zasahovat.

Druhou novinkou, kterou je dobré zmínit, je technologie
Geotrigger. Jedná se o procesy na straně aplikace, které

nové funkce 10.2

umožňují vývojáři průběžně pracovat s polohou daného za-

Verze Runtime 10.2 s sebou přináší významnou změnu. Jed-

řízení a zjišťovat, zda se zařízení aktuálně nevyskytuje v zá-

ná se o možnost off-line práce s daty: nejen prohlížení a vy-

jmové oblasti.

hledávání v datech, ale také jejich editaci. K off-line přibyly

Představme si uživatele, který se pohybuje se svým zaří-

i dva další nástroje, geokóding a routing. Všechny off-line

zením, například chytrým telefonem, po městě. Geotrigger

funkce jsou aktuálně ve verzi beta.

umožňuje definovat oblasti, na které bude uživatelovo za-

Co off-line zpracování nabízí? Obecně lze říci, že celý sys-

řízení reagovat, tzv. geofence (například oblast jedné ulice).

tém ArcGIS od verze 10.2.1 je připraven na to, aby Runti-

Jakmile uživatel do této oblasti vstoupí či ji opustí, dojde

me aplikace dokázala z feature služby získat data na stra-

k vyvolání akce, na kterou vývojář může reagovat: například

nu klienta a následně s nimi pracovala (na straně klienta

může uživatele notifikovat textovou zprávou. Technologie

se vytvoří geodatabáze podporující dané operace). Pokud se

nám dále dává možnost sledovat, jak dlouho se uživatel ve

uživatel opětovně připojí, může svoji kopii dat synchroni-

vymezeném prostoru nachází.

zovat zpět se službou, a úpravy se tak promítnou do cent-

Technologie je připravena i na definici oblastí podle

rální databáze.

časového údaje, a je tak možné ohraničení prostoru měnit v závislosti na čase. Pozornost je věnována energe-

co nás čeká

tické náročnosti procesů, které monitorují aktuální po-

.NET

lohu zařízení tak, aby nebyly přílišnou zátěží na zdroj

První novinkou, na kterou se můžeme těšit, je nový, přepra-

energie.

❰❰

covaný Runtime. Ve verzi 10.2.1 dojde ke spojení Runtime
pro Windows Phone, Windows Store a WPF a vznikne obec-

Ing. Zdeněk Jankovský, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Kontakt: zdenek.jankovsky@arcdata.cz

ný ArcGIS Runtime SDK for .NET.
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Prostorové databáze

jako zdroje dat ArcGIS
Marek Ošlejšek, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Databáze tvoří v IT infrastruktuře prakticky každé společ-

chtěli, aby Query Layer zobrazoval data jiného typu, i to

nosti velmi významný prvek, jsou v nich ukládána ohrom-

lze nastavit ve vlastnostech, tentokrát ovšem v dialogovém

ná množství dat. Spousta takto uložených dat má nebo

okně rozšířených vlastností (znázorněném na obrázku 3)

může nést prostorovou informaci, kterou lze v geografic-

editací položky Geometry Type.

kých informačních systémech využít. ArcGIS podporuje pří-

Při práci s vrstvami Query Layer lze s výhodou využít

mé čtení dat z DBMS Oracle, SQL Server, PostgreSQL, DB2,

možností jejich přímého zpracování pomocí prostorových

Informix, SQLite, Teradata a Netezza, ať se jedná o nepro-

i neprostorových SQL funkcí. Současně s dotazováním dat

storová, nebo i prostorová data v nich uložená.

lze tak například vybírat pouze prvky protínající určitou ob-

V aplikaci ArcMap můžeme tato data načíst formou

last, vytvořit obalovou zónu, připojit a sumarizovat popis-

tzv. Query Layers a následně se na ně dotazovat a použí-

né informace z jiné tabulky a podobně. Obrázek 4 ukazuje

vat je v analýzách jako další vrstvy. Při přidání vrstvy Query

Query Layer Obec na železnici, který vrací pouze ty prvky

Layer do mapového dokumentu proběhne analýza vlastnos-

z tabulky obcí, které protínají prvky z tabulky železničních

tí dat, mezi než patří například výskyt jednoznačného iden-

tratí.

tifikátoru dat, přítomnost hodnot M či Z, prostorový sloupec, typ geometrie, souřadnicový systém, SRID, rozsah dat.

SELECT ID, OriginalniHranice, Nazev, TRAT FROM OBEC

Je-li to nutné, je uživatel vyzván, aby potřebnou informa-

O JOIN ZeleznicniTrat ZT WITH(index(FDO_SHAPE))

ci zadal ručně.

ON O.OriginalniHranice.STIntersects(ZT.Shape)=1

Většina podstatných informací se zjistí načtením prvního záznamu z dotazované prostorové tabulky. Obsahuje-

Výhodná je dynamičnost takovýchto pohledů, kdy se dotaz

-li tato tabulka více prostorových sloupců, vezme se první

s každým překreslením mapy znovu vykoná, a pokud mezi-

z nich a ostatní se, stejně jako nepodporované datové typy,

tím došlo k nějakým změnám ve vstupních datech, jsou tyto

ignorují. Obrázek 1 popisuje tabulku Parcela se dvěma pro-

změny reflektovány. Data jsou tak stále aktuální.

storovými sloupci DefinicniBod a OriginalniHranice.
Obrázek 2 ukazuje načtení tabulky Parcela v aplikaci
ArcMap, kdy validace vkládané vrstvy Query Layer načte
první prostorový sloupec DefinicniBod a sloupec OriginalniHranice je ignorován (nebude součástí dotazu).
Pokud by nás ovšem informace ze sloupce OriginalniHranice zajímaly, můžeme jejich zobrazení dosáhnout přepsáním dotazu definujícího vrstvu Query Layer. V jejích
vlastnostech (jak jsou znázorněny na obrázku 2) stačí přepsat DefinicniBod na OriginalniHranice. Pravidlo jediného
prostorového sloupce ve vrstvě však musí být zachováno.
Editace vlastností vrstvy Query Layer nám poslouží
i v případě, kdy jsou v rámci jednoho prostorového sloupce uložena data různých typů geometrie. ArcGIS znázorňuje
ve vrstvě data jednoho typu geometrie, a to právě toho, který byl uložen v prvním načteném záznamu. Pokud bychom

Obr. 2. Vlastnosti načtení tabulky Parcela v aplikaci ArcMap.
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Obr. 1. Vlastnosti prostorové tabulky Parcela.

Dynamické pohledy na data pomocí Query Layer a jejich

SELECT ID, OriginalniHranice, Nazev, TRAT FROM

zpracování SQL funkcemi je možné aplikovat i na verzo-

OBEC_EVW O JOIN ZeleznicniTrat ZT WITH(index

vané vrstvy v geodatabázích ArcSDE, pokud přihlédneme

(FDO_SHAPE))

k tomu, že změny jsou u verzovaných dat uloženy v samo-

(ZT.Shape)=1

ON

O.OriginalniHranice.STIntersects

statných tabulkách, a je tedy potřeba k takovým vrstvám
přistupovat pomocí verzovaných pohledů. Bude-li prosto-

Query Layers tak nejen umožňují načítat a zpracovávat

rová tabulka obcí z obrázku 4 verzovanou vrstvou v geo-

prostorová data z různých databázových systémů, ale jsou

databázi, doplněním koncovky _EVW (defaultní koncovka

i mocným nástrojem pro různé výpočetní operace s dynamic-

verzovaných pohledů ve verzi 10.2) k jejímu názvu zajistíme

kým zpracováním, poskytujícím on-line pohled na data.

❰❰

pohled na aktuální stav dané vrstvy a ne pouze na její base
tabulku bez provedených změn. Dosáhneme tak správného

Mgr. Marek Ošlejšek, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Kontakt: marek.oslejsek@arcdata.cz

výsledku v pohledu Obec na železnici.

Obr. 3. Editace rozšířených vlastností Query Layer.

Obr. 4. Využití funkcí v definici vrstvy Query Layer.
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Open Data
Jiří Pánek, GISportal.cz a Univerzita Palackého v Olomouci

Co se vám vybaví, když se řekne Open Data? Myšlenka ote-

❱ Attribution License (ODC-By) – podobně jako u před-

vřených dat je, že určitý druh dat by měl být dostupný zdar-

chozí licence můžete šířit, kopírovat, modifikovat a vytvá-

ma bez omezení s volnou možností úpravy a šíření – samo-

řet nová díla, založená na produktech s touto licencí, bez

zřejmě se zachováním stejné licence a citováním zdroje.

dalšího omezení (pokud není řečeno jinak), ale musíte uvést

Podle jiné definice jsou otevřená data údaje bezplatně do-

údaje o autorovi a původním díle způsobem, který stanovil

stupné na internetu ve strukturované a strojově čitelné po-

autor (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo

době, jsou zpřístupněna způsobem, který na jejich využití

způsob, jakým dílo užíváte).

neklade technické či jiné překážky, a jsou ve formátu, jehož

❱ Open Data Commons Open Database License (ODC-

specifikace je volně dostupná, přičemž právní podmínky ne-

-ODbL) – jedná se o rozšíření licence ODC-By s tím rozdí-

omezují nikoho v jejich použití a volném zpracování, a to

lem, že mimo práva a povinnosti u ODC-By se dále očekává,

i v rámci softwarových aplikací. Tato data mohou pocházet

že výsledný produkt budete šířit také pod licencí ODbL (tu-

například z univerzit, nevládních organizací, soukromých fi-

díž z ní nemůžete vytvořit plně komerční produkt) a záro-

rem nebo veřejné správy. Jaké jsou možnosti využití otevře-

veň zachováte otevřenost databáze, pokud budete šířit její

ných a volně dostupných dat v prostředí GIS? Kde taková

upravenou verzi.

data hledat a jak s nimi pracovat? A jaká je situace ohledně

Vedle těchto licencí existuje mnoho podobných, které se

otevřených dat v České republice?

zabývají otevřeným přístupem k datům. Mezi ty nejrozšíře-

Historicky lze dohledat první myšlenky volného přístu-

nější patří sada licencí Creative Commons, jejichž české ver-

pu k informacím – především vědeckým – už v 17. stole-

ze existují od roku 2009, a jedná se o soubor veřejných li-

tí. Současné chápání otevřených dat je spojeno především

cencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování

s rozvojem Internetu a s prvními datovými servery vlády

autorských děl. Posilují pozici autora při rozhodování, za ja-

USA (www.data.gov) a Velké Británie (www.data.gov.uk).

kých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno.

Co je však velice důležité, pokud se bavíme o otevřených

Princip Creative Commons je jednoduchý: autor je-

datech, je jejich anonymita. Neměly by nikdy obsahovat

jich prostřednictvím plošně uzavírá se všemi potenciál-

údaje o konkrétních jednotlivcích, stejně tak bývají z ka-

ními uživateli díla smlouvu, na základě které jim posky-

tegorie otevřených dat často vyjmuty některé informace

tuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. Creative

ohledně národních zájmů a bezpečnostních opatření. Z vel-

Commons nejsou popřením klasického pojetí copyrightu,

ké kategorie otevřených dat nás v tomto článku budou zají-

protože vycházejí z autorského zákona, který je upravu-

mat pouze ta, která lze zahrnout pod termín geodata.

je jako licenční smlouvy. Obecně existuje celkem šest variant Creative Commons licencí, v české lokalizaci se jed-

licencování

ná o následující:

Jednou z hlavních otázek, která většinu uživatelů napadne

❱ Uveďte autora 3.0 Česko (BY)

v souvislosti s otevřenými, volně dostupnými daty, je možnost

U této licence smíte šířit a upravovat dílo (i využívat ko-

jejich využití a licenční podmínky. Otevřená prostorová data

merčně), ale musíte uvést údaje o autorovi a díle způsobem,

jsou většinou publikována pod některou z následujících licencí:

který autor stanovil.

❱ Public Domain Dedication and License (PDDL) – mů-

❱ Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Česko (BY-SA)

žete šířit, kopírovat, modifikovat a vytvářet nová díla, za-

U této licence smíte šířit a upravovat dílo (i využívat ko-

ložená na produktech s touto licencí, bez dalšího omezení

merčně), ale musíte uvést údaje o autorovi a díle způsobem,

(pokud není řečeno jinak).

který stanovil autor. Zároveň, pokud dílo jakkoliv upravíte
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nebo použijete ve svém projektu, máte povinnost výsledek

i lokální data od USGS (United States Geological Survey),

své práce šířit pod stejnou nebo slučitelnou licencí.

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)

❱ Uveďte autora – Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko

či Corine Land Cover. Data jsou dostupná ve vektorovém

(BY-NC)

nebo rastrovém formátu, v závislosti na poskytovateli.

U této licence smíte šířit a upravovat dílo, ale musíte uvést

Co se týče socioekonomických dat dostupných v glo-

údaje o autorovi a díle způsobem, který stanovil autor. Záro-

bálním měřítku, k dispozici jsou zde opět informace o ad-

veň toto dílo nesmíte použít pro komerční účely.

ministrativních hranicích a využití půdy, hranice environ-

❱ Uveďte autora – Nezasahujte do díla 3.0 Česko (BY-ND)

mentálně chráněných oblastí, hydrosféra, války a konflikty,

U této licence smíte šířit dílo, ale musíte uvést údaje o au-

vrstvy obsahující informace o populaci, infrastruktuře, do-

torovi a díle způsobem, který stanovil autor. Zároveň toto

pravě či toponymech.

dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat a využívat (ani částeč-

Poslední kategorií jsou datové sady jednotlivých zemí,

ně) v jiných dílech.

kde najdeme informace od Afghánistánu až po Spojené stá-

❱ Uveďte autora – Neužívejte dílo komerčně – Zachovejte

ty americké. Česká republika v seznamu bohužel chybí. Ná-

licenci 3.0 Česko (BY-NC-SA)

rodní data USA a Velké Británie jsou v tomto výčtu na dru-

U této licence smíte šířit a upravovat dílo, ale musíte uvést

hou stranu velmi podrobná.

údaje o autorovi a díle způsobem, který stanovil autor. Zá-

Dalším ověřeným zdrojem volně dostupných prostoro-

roveň toto dílo nesmíte použít pro komerční účely a máte

vých dat je web DIVA-GIS (www.diva-gis.org/data), kde jsou

povinnost výsledek své práce šířit pod stejnou nebo sluči-

k dispozici hranice států platné k roku 2011 a klimatická

telnou licencí.

data od roku 1950 do roku 2000 včetně predikce do budouc-

❱ Uveďte autora – Neužívejte dílo komerčně – Nezasahuj-

nosti. Dále jsou pro jednotlivé země k dispozici místní data,

te do díla 3.0 Česko (BY-NC-ND)

která obsahují administrativní hranice, řeky, komunikace

U této licence smíte šířit dílo, ale musíte uvést údaje o auto-

a železnice, popisky aj.

rovi a díle způsobem, který stanovil autor. Zároveň toto dílo

Poslední zmiňme databázi Světové banky na adrese

nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částeč-

data.worldbank.org, která obsahuje velké množství rozlič-

ně v jiných dílech ani jej použít pro komerční účely.

ných indikátorů pro jednotlivé země v podobě XLS souborů, které lze připojit k datům administrativního členění (dostupných například na DIVA-GIS). V některých případech

Piktogramy a zkratky:
Attribution (zkratka BY): Umožňuje ostatním rozmno-

bude nutné zkontrolovat, zda se shodují názvy administ-

žovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvoze-

rativních celků a případně je poupravit, aby nedocházelo

ná díla pouze při uvedení autora.

k chybám při operaci Join.

Noncommercial (NC): Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená

a jak je na tom česká rePuBlika?

díla pouze pro nevýdělečné účely.

V českém kontextu se uživatelé dostanou k velkému

No Derivative Works (ND): Umožňuje ostatním roz-

množství geodat především prostřednictvím služeb WMS,

množovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat pouze dílo

ArcGIS serveru apod. Jen ve velmi omezených případech je

v původní podobě, nikoli díla z něj odvozená.

možné stažení geodat zdarma, bez potřeby registrace pří-

Share Alike (SA): Umožňuje ostatním rozšiřovat odvo-

mo z webových stránek. Mezi světlé výjimky patří například

zená díla pouze za podmínek identické licence.

Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu
vodohospodářského T.G.Masaryka (heis.vuv.cz), který nabízí

jak mohu otevřená data Získat?

informace o povodích, podzemní i povrchové vodě či data

Ideální odpovědí na otázku, jak data získat, by mělo být „zdar-

o chráněných územích s vazbou na vodu. CENIA, česká in-

ma a snadno“, což však stále není pravda o veškerých datech.

formační agentura životního prostředí, ČGS a ČÚZK také

Dobrým základem pro vyhledávání otevřených, pře-

patří mezi instituce, které poskytují velké množství dat

devším zahraničních geodat je stránka Robina Wilsona

ve formě rastrových i vektorových služeb. Pokud uživatel

(Ph.D. studenta na University of Southampton), která ob-

potřebuje a spadá do kategorií student, výzkumník, státní

sahuje přes tři stovky odkazů na volně dostupná geodata

správa apod., může tyto instituce žádat o další, podrobnější

freegisdata.rtwilson.com. Stránka je rozdělena na fyzicko-

data. V tabulce na konci textu je možné nalézt vybrané geo-

geografická data, která obsahují převážně administrativ-

portály státní správy.

ní hranice, řeky, obrysy, topografické informace, informace
o podnebí, hydrologii, přírodních katastrofách či ekologii.

relevance a aktuálnost dat

Ke stažení jsou nejen globální data od agentur OSN jako

Velkým otazníkem při využití otevřených dat bývá jejich

je UNEP (United Nations Environmental Programme), ale

relevance a aktuálnost. Obecně existují dvě skupiny volně
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Obr. 1. Nejprve je vhodné nahrát si podkladovou mapu OpenStreetMap,
abychom věděli přesně, kterou oblast dat stahujeme do počítače.

Obr. 2. Zvolíme si výřez či souřadnice výběru a pokračujeme nástrojem
Download OSM Data.

dostupných dat. Jednou z nich jsou data vzniklá crowdsour-

kterou nelze pracovat v prostorových analýzách (jedná se

cingem, kam patří projekty typu OpenStreetMap. Jsou zdar-

o rastrové dlaždice bez přístupu k atributovým datům prv-

ma, ale jejich kvalita závisí na množství lidí ochotných ma-

ků). Druhou možností je nainstalovat si toolbox ArcGIS Edi-

povat v dané oblasti. Pokud je jejich počet vysoký, tak se

tor for OpenStreetMap, který umožňuje stáhnout, editovat

hustota, aktuálnost a kvalita těchto dat často vyrovná či do-

a nahrát data zpět na server OpenStreetMap.

konce převyšuje data komerční. Na druhou stranu, jak říká

ArcGIS Editor for OpenStreetMap není v základní in-

prof. Muki Haklay ve své srovnávací studii OpenStreetMap

stalaci ArcGIS for Desktop přítomen, a proto je potřeba jej

a Ordnance Survey (britská obdoba ČÚZK), existují místa,

dodatečně nainstalovat. Toolbox je dostupný zdarma na

která prostě nikdo mapovat nechce. Z jiných studií zase vy-

www.esri.com/software/arcgis/extensions/openstreetmap.

plývá, že data OpenStreetMap jsou podrobnější a aktuál-

Po jeho instalaci si uživatel daný toolbox přidá mezi ostatní

nější v městských prostředích a méně aktuální a podrobná

nástroje v nabídce ArcToolbox, čímž získá přístup k několi-

mimo města či obydlené oblasti.

ka novým nástrojům.

(Haklay M., 2010, “How good is volunteered geographi-

Mezi nejpoužívanější z nich patří Download OSM Data,

cal information? A comparative study of OpenStreetMap

resp. Upload OSM Data v případě, že chcete úpravu v da-

and Ordnance Survey datasets” Environment and Planning

tech nahrát zpět do databáze OpenStreetMap. Nástroj Sym-

B: Planning and Design 37(4) 682 – 703.)

bolize OSM Data umožňuje převzít již předem připravené

Druhou skupinou jsou otevřená data, která publikují in-

nastavení mapových značek OpenStreetMap. Postup a roz-

stituce – veřejné, neziskové, komerční aj. Data takto vytvo-

díly ve vizualizaci jsou ilustrovány na obrázcích.

řená mají na rozdíl od předchozí kategorie záruku instituce,
která je publikuje. Na druhou stranu přístup k těmto datům

Závěr

nemusí být vždy tak jednoduchý a je menší množství tema-

V posledních letech vznikly na světě stovky, možná tisíce

tických oblastí, ve kterých jsou data k dispozici.

zajímavých a společensky i ekonomicky prospěšných apli-

Co se týče vizuální kontroly „hustoty“ dat, existuje mno-

kací, které jsou postaveny na využití tzv. otevřených dat

ho aplikací, které nabízejí srovnání různých on-line ma-

veřejné správy nebo komerčních subjektů. Česká republi-

pových portálů. Jako jeden z příkladů může sloužit srov-

ka nyní stojí na počátku podobné datové revoluce mož-

nání mapových podkladů na mc.bbbike.org. Jedná se však

ná i proto, že Evropská komise schválila aktualizaci evrop-

pouze o vizuální srovnání množství dat a je vhodné pře-

ské směrnice z roku 2003, která by měla veřejná data vlád,

devším pro zahraniční data, neobsahuje například data

úřadů či institucí zpřístupnit všem zájemcům v otevřeném

ZABAGED®. Dále je důležité zmínit, že tyto srovnáva-

formátu pro libovolné zpracování. Aktualizace již pro-

cí webové stránky srovnávají pouze vizuální obsah, což je

šla hlasováním v Evropském parlamentu, a jakmile začne

vzhledem k rozdílné podstatě dat (OpenStreetMap je data-

směrnice platit, jednotlivé státy EU budou mít 24 měsíců

báze, ale např. Google Maps je „jen“ kartografický produkt)

na to, integrovat její obsah do svých zákonů. Tento proces

velice problematické.

je zajímavý i z toho hlediska, že podle evropské definice
spadají do veřejných institucí i národní muzea, knihovny

Práce s daty Z oPenstreetmaP
v Prostředí arcmap

a archívy.

Data z OpenStreetMap lze v prostředí ArcMap vizualizo-

tech amerických, kde prezident Barack Obama zveřej-

vat dvěma způsoby. Prvním je vrstva podkladové mapy, se

nil vyhlášku o otevřených datech. V České republice se

Podobný proces nyní probíhá i ve Spojených stá-
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Obr. 3. Stažená data s výchozím nastavením symbolů.

Obr. 4. V případě využití nástroje Symbolize OSM Data bude výstup
vypadat takto.

v této oblasti nyní aktivně profiluje například Fórum pro

Národní geoportál INSPIRE
geoportal.gov.cz
Mapový portál Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
mapy.nature.cz
Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
geoportal.cuzk.cz
Česká geologická služba
geology.cz/extranet/vav/informacni-systemy/data/datove-zdroje
Územně identifikační registr adres
forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html
Mapový server Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
geoportal2.uhul.cz/index.php
Portál územního plánování
portal.uur.cz
Vyhledávání budov s adresami
registry.czso.cz/irso/budhle.jsp
Vyhledávání územních celků
registry.czso.cz/irso/cisel.jsp
Mapový portál regionálních informačních servisů
mapy.crr.cz
Regionální informační servis
www.risy.cz/cs
Portál Českého hydrometeorologického ústavu
hydro.chmi.cz/hpps/index.php
Geografický informační systém o půdě
www.sowac-gis.cz

otevřená data (www.otevrenadata.cz).
V dubnu roku 2012 se vláda Petra Nečase zavázala, v rámci schválení akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí, k otevření klíčových databází pro strojové zpracování:
Obchodní rejstřík

Ministerstvo spravedlnosti

Insolvenční rejstřík

Ministerstvo spravedlnosti

Informační systém o veřejných zakázkách

Ministerstvo pro místní rozvoj

Výsledky voleb

Český statistický úřad

Registr aktivních legislativních prací – RALP
(resortní nástroje podporující transparentnost
výkonu státní správy a zapojení veřejnosti)

Ministerstvo dopravy

Finanční statistika – státní dluh

Ministerstvo financí

Finanční statistika – vládní finanční statistika

Ministerstvo financí

ÚFIS – účetní záznamy a finanční údaje z CSÚIS

Ministerstvo financí

Online přístup k údajům o financování politických
stran

Ministerstvo vnitra

Centrální registr dotací

Ministerstvo financí

Z přislíbených datových sad se podařilo zatím realizovat
vlastně jen zveřejnění výsledků voleb, kdy Český statistický
úřad začal na svém webu zveřejňovat volební výsledky ve

Krajské geoportály
Jihočeský kraj
gis.kraj-jihocesky.cz
Jihomoravský kraj
mapy.kr-jihomoravsky.cz
Karlovarský kraj
www.kr-karlovarsky.cz/gis
Královéhradecký kraj
gis.kr-kralovehradecky.cz
Liberecký kraj
geoportal.kraj-lbc.cz
Moravskoslezský kraj
verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/mapy_gis.html
Olomoucký kraj
mapy.kr-olomoucky.cz
Pardubický kraj
www.pardubickykraj.cz/gis
Hlavní město Praha
www.geoportalpraha.cz
Plzeňský kraj
www.kr-plzensky.cz/article.asp?sec=556
Středočeský kraj
mapy.kr-stredocesky.cz
Ústecký kraj
gis.kr-ustecky.cz/site
Kraj Vysočina
www.kr-vysocina.cz/gis.asp
Zlínský kraj
mapy.kr-zlinsky.cz

formátech XML a DBF, čímž si všichni zájemci o práci s těmito daty mohou nyní ušetřit námahu s kopírováním dat
z volebního webu a výsledkem mohou být mnohé (po)volební vizualizace, které ukazují, že o otevřená data zájem je.
Zda bude Česká republika pokračovat v otevírání dat
a začne také řešit problematiku zveřejňování dat po právní a technické stránce (vhodné licence a technické standardy) a zda také zpracuje koncepci katalogu dat, bez kterého
je zveřejňování většího množství datových zdrojů velmi nepřehledné, je nyní velkou otázkou. Některé důležité kroky
již byly započaty, ale je důležité jít dál a nezastavit se tam,
kde jsme nyní – v poločase.

❰❰

Mgr. Jiří Pánek, GISportal.cz a Katedra rozvojových studií,
Přírodovědecká Fakulta Univerzita Palackého v Olomouci.
Kontakt: jirka.panek@gisportal.cz
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Tipy a triky

pro ArcGIS for Desktop
Petr Čejka a Ondřej Sadílek, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Práce s říZenými maPovými listy

❱ Přepneme na záložku Rozsah, kde zatrhneme možnost

Ve verzi ArcGIS 10.0 přibyla nová nástrojová lišta Řízené

Vycentrovat a zachovat aktuální měřítko.

mapové listy (Data Driven Pages), která nahradila dříve po-

❱ Upravíme měřítko na námi požadovanou podobu dle po-

užívanou nadstavbu Map Book. Tato nástrojová lišta slouží

vahy samotných dat.

k vytváření kladů mapových listů.

❱ Na liště Řízené mapové listy pomocí tlačítka Text na ma-

U řízených mapových listů je velmi důležitá vrstva kla-

povém listu přidáme Název mapového listu, který se nám

du, která může být trojího typu: bodové prvky, polygonový

bude v závislosti na bodovém prvku dynamicky měnit.

klad mapových listů nebo liniový prvek. Vrstva kladu nám
organizuje vytváření řízených mapových listů a určuje, které prvky budou řídicí.
V praktické ukázce si předvedeme, jak využít pro vytvoření řízených mapových listů vrstvu kladu z bodových prvků. V případě bodové vrstvy bude pro každý prvek vygene-

❱ Tento nadpis naformátujeme dle vlastních požadavků.

rován jeden mapový list, přičemž prvek bude umístěn na

Dalším dynamickým textem, kterým chceme oboha-

střed stránky.

tit naši mapu, jsou adresy daných míst. Pokud tuto adre-

❱ Přes nabídku Přizpůsobit – Lišty nástrojů vybereme ná-

su máme umístěnou v atributové tabulce v několika polích,

strojovou lištu Řízené mapové listy.

můžeme ji nastavit pomocí Výrazu pro zobrazení popisků.
❱ Ve vlastnostech bodové třídy prvků přejdeme na záložku
Zobrazení a v sekci Výraz pro zobrazení popisku klikneme
na tlačítko Výraz...

❱ Na nástrojové liště Řízené mapové listy klikneme na první tlačítko Nastavení stránky řízených mapových listů.
❱ V dialogovém okně Nastavit řízené mapové listy na záložce Definice zatrhneme možnost Zapnout řízené mapové listy
a nastavíme vstupní vrstvu kladu bodového typu. Musíme
zde určit, jak se budou mapové listy pojmenovávat a třídit.
Volitelně zde můžeme nastavit další vlastnosti.

36

tipy a triky ❯ ArcGIS for Desktop

❱ Zadáme spojení a rozložení jednotlivých polí z atributo-

❱ V dialogovém okně Vlastnosti obrázku zaškrtneme mož-

vé tabulky a potvrdíme tlačítkem OK.

nost Příloha z řízených mapových listů a potvrdíme tlačítkem OK.

❱ Na nástrojové liště Řízené mapové listy rozbalíme na-

❱ Výsledek může vypadat například takto:

bídku Text na mapovém listu a vybereme možnost Výraz
pro zobrazení řízeného mapového listu. Můžeme ještě upravit formátování daného bloku a umístit ho na požadované
místo.
❱ Pokud náš mapový list obsahuje dva datové rámce, můžeme nastavit jejich propojení. Ve vlastnostech prvního datového rámce klikneme na záložku Datový rámec, v sekci
Rozsah rozbalíme nabídky a zvolíme možnost Další datový
rámec. Vybereme datový rámec, se kterým chceme propojit
náš rozsah, a zadáme parametry propojení.

Použití moZaikové datové sady
Pro ZPracování družicových snímků
Mozaiková datová sada si za svou existenci našla mnoho
uživatelů, kteří ji hojně používají pro celou řadu rastrových úloh. Jednou z jejích velmi podstatných funkcí je možnost zpracování družicových snímků pomocí připravených
šablon.
V praktické ukázce si předvedeme, jak využít šablonu
pro zpracování snímků z družice GeoEye-1, následně aplikovat funkci pro mozaikovou datovou sadu a nakonec vše
společně publikovat jako Image službu.
❱ Založení mozaikové datové sady provedeme v Katalogovém okně. Na vybranou geodatabázi klikneme pravým tlačítkem a vybereme možnost Nový – Mozaiková datová sada.
❱ V dialogovém okně Vytvořit mozaiku zadáme název
V poslední části této ukázky si předvedeme, jak nastavit dy-

mozaikové datové sady, nastavíme souřadnicový systém

namické obrázky, které jsou uloženy u daných prvků ve for-

a u definice produktu vybereme NATURAL_COLOR_RGBI.

mě příloh.

❱ V okně Katalog klikneme pravým tlačítkem myši na

❱ Vložíme libovolný obrázek do výkresu a otevřeme si jeho

nově vytvořenou mozaikovou datovou sadu a vybereme

vlastnosti.

možnost Přidat rastry.
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❱ V dialogovém okně Přidat rastry do mozaiky nastaví-

❱ Tyto okraje můžeme odstranit pomocí Vytvoření obrysů

me Typ rastru na možnost GeoEye-1 a klikneme na tlačítko

rastrů (klikneme pravým tlačítkem myši na mozaikovou da-

Vlastnosti typu rastru, kde na záložce Obecné změníme typ

tovou sadu v Katalogovém okně a vybereme možnost Upravit

pro Zpracování šablon na hodnotu Multispectral a potvrdí-

– Vytvořit obrysy rastrů), kde nastavíme Minimální hodnotu

me tlačítkem OK.

pixelu na hodnotu 1.
❱ Na takto připravenou mozaikou datovou sadu můžeme
aplikovat požadovanou funkci. V nabídce Okno vybereme
položku Analýza rastrů, kde se v seznamu rastrů zobrazí
i naše mozaiková datová sada. Klikneme na mozaikovou datovou sadu a vybereme možnost Přidat funkci.

❱ V dialogovém okně Editor šablon funkcí klikneme pravým tlačítkem na mozaikovou datovou sadu, která je umís❱ Jako Vstup nastavíme adresář, kde máme umístěné sním-

těna jako nejspodnější v daném stromě, a vybereme volbu

ky pro zpracování. Díky tomu, že jsme definovali typ rastrů

Vložit. Nyní máme možnost aplikovat např. funkci NDVI

jako snímky z družice GeoEye-1, vyberou se nám pouze ras-

(vegetační index), kde díky infračervenému pásmu můžeme

try, které budou odpovídat tomuto nastavení. Díky tomu se

detekovat množství vegetace na snímku.

přidají jen snímky, které byly pořízeny jako multispektrální.

❱ Funkce se nám přidá jako vrstva do Tabulky obsahu.

❱ V našem případě upravíme ještě počet pyramid na 15

❱ V tabulce obsahu rozbalíme Vlastnosti této vrstvy a na

(vždy v závislosti na konkrétních datech, aby byl počet py-

záložce Funkce exportujeme definici pro danou funkci. Pra-

ramidových vrstev dostačující, ale aby se zbytečně negene-

vým tlačítkem myši klikneme na první položku ve stromě,

roval velký počet, který nebude využit) a potvrdíme tlačít-

která končí příponou AFR, a vybereme možnost Exporto-

kem OK.

vat jako šablonu. V dialogovém okně Editor šablon funkcí

❱ Pokud vaše snímky nebyly předem upraveny, pravděpo-

rozbalíme nabídku Soubor a vybereme položku Uložit jako.

dobně budou obsahovat doplňky do obdélníkového tvaru

Zvolíme umístění, potvrdíme tlačítkem Uložit a zavřeme

v podobě černé barvy s hodnotou 0.

všechna zbylá dialogová okna.

Použitím funkce Vytvoření obrysů rastrů se zbavíme černých okrajů.
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❱ V okně Katalog klikneme pravým tlačítkem na mozai-

vybereme Spravovat a přidáme naši uloženou funkci.

kovou datovou sadu a vybereme možnost Sdílet jako Image

❱ Následně spustíme publikaci služby a po dokončení si

službu (k tomuto kroku je potřeba mít ArcGIS for Server

službu přidáme do aplikace ArcMap.

s nadstavbou Image) a projdeme průvodce pro publikaci

❱ V Tabulce obsahu otevřeme Vlastnosti dané služby a na

služby až do kroku, v němž se otevře okno Editor služby.

záložce Serverové funkce již uvidíme naši definovanou funk-

❱ V okně Editor služby klikneme na záložku Funkce,

ci, kterou můžeme libovolně zapínat.

Pokročilé techniky
Pro vytváření geoProcessingových nástrojů v aPlikaci modelBuilder
Aplikace ModelBuilder, která je standardní součástí ArcGIS for

syntaxe, při které název proměnné uzavřeme mezi znaky

Desktop, představuje jednu z možností, jak vytvářet vlastní geo-

procent: %NazevPromenne%. Aplikaci této techniky může-

processingové nástroje formou tzv. modelů (pod pojmem mo-

me použít např. pro substituci textové hodnoty. V příkladu

del si můžeme představit sekvenci po sobě jdoucích nástrojů

níže využíváme dynamickou proměnnou pro vložení texto-

z ArcToolbox). Použití této aplikace oceníme především ve chví-

vé hodnoty do SQL výrazu v atributovém dotazu.

li, kdy potřebujeme zautomatizovat určitou opakující se úlohu,
která se skládá z několika po sobě jdoucích operací. Hlavní výhodou tvorby nástrojů v prostředí ModelBuilder je především
rychlost a jednoduchost, kdy model skládáme pomocí přetahování jednotlivých nástrojů z okna ArcToolbox do okna
ModelBuilder a následně je mezi sebou logicky propojíme. (Takový přístup je velice podobný vizuálnímu programování.)
Pojďme se nyní podívat na jednotlivé techniky, které
nám mohou zefektivnit funkčnost našich modelů. Ke každé
probírané technice vždy uvádíme i názorný příklad.
Předpoklady
Dynamické proměnné

Předpoklady slouží pro explicitní definici pořadí spouště-

Dynamická proměnná umožňuje v rámci modelu předávat

ní jednotlivých nástrojů v rámci modelu. Typickým příkla-

svůj obsah do dalších proměnných nebo do geoprocessingo-

dem pro použití předpokladů může být situace, kdy v mo-

vých nástrojů. Pro předání hodnoty proměnné se používá

delu vytváříme novou souborovou geodatabázi s prázdnou

Použití Předpokladu pro spuštění procesu.
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Použití iterátoru Iterovat třídy prvků.

Podmínky
datovou sadou prvků, do které chceme uložit výsledek ope-

Konstrukce podmínek v prostředí ModelBuilder je založena

race Oříznout. V tomto případě je potřeba zajistit, aby se

na Booleovské logice, tak jak známe z programovacích jazy-

v rámci modelu spustil nejprve proces vytvářející příslušné

ků. Pomocí podmínky můžeme v modelu rozhodovat, jaký

úložiště, do kterého následně můžeme uložit výsledek ope-

sled operací má být vykonán v případě pravdy a jaký sled ope-

race Oříznout. V obráceném případě spuštění nástrojů by

rací v případě nepravdy. (Tato konstrukce je známa z progra-

zřejmě daný model skončil chybovou zprávou.

mování jako If-Then-Else podmínka.) Pro tvorbu podmínky

Předpoklady je možné nastavit ve vlastnostech daného

v prostředí ModelBuilder můžeme použít nástroj Vypočítat

nástroje na kartě Předpoklady pro spuštění nástroje nebo

hodnotu, který je přístupný z menu Vložit – Nástroje pouze

pomocí nástroje Připojit, který se používá pro grafické pro-

pro model, nebo vlastní skriptovací nástroj. V obou případech

pojení nástrojů v modelu.

je však potřeba vytvořit vlastní skript v jazyku Python.

Iterátory

a atributového výběru, kdy v podmínce vyhodnocujeme,

Iterátory zpřístupňují v aplikaci ModelBuilder možnost

zda prostorový výběr (např. zda se vyskytuje v zadané ob-

opakovat určitý proces. V rámci modelu můžeme požado-

lasti silnice) existuje (tzn. průnik vybrané oblasti s vrstvou

vat opakování pouze jedné jeho části nebo celého modelu.

silnic je neprázdný), nebo neexistuje. Na základě vyhodno-

Prostředí ModelBuilder nabízí celkem 12 různých iterátorů,

cení podmínky následně provádíme atributový dotaz (např.

avšak v rámci jednoho modelu můžeme využít maximálně

vyber silnice 1. třídy), nebo uživateli vracíme varovné hláše-

jeden iterátor. (V případě nutnosti použít více iterátorů na-

ní (např. průnik je prázdný).

V naší ukázce si představíme kombinaci prostorového

jednou je možné situaci řešit pomocí vložených modelů.)

Realizaci této podmínky ve skriptu nastiňuje následující

V našem praktickém příkladu si představíme iterátor

obrázek. Skript je ovšem ještě potřeba začlenit jako skrip-

Iterovat třídy prvků, který slouží pro procházení tříd prv-

tovací nástroj do toolboxu tak, aby jej bylo možné přidat do

ků v pracovní oblasti (pod pracovní oblastí si můžeme před-

prostředí ModelBuilder.

stavit geodatabázi nebo také adresářovou strukturu se soubory shapefile). Cílem tohoto modelu je projít adresář Data,
který obsahuje jak geodatabázi, tak i soubory shapefile uložené v podadresářích a tato data transformovat do souřadnicového systému WGS 1984 UTM Zone 33N. Pro generování názvu transformované třídy prvků použijeme parametr
Nazev, který uchovává jméno aktuálně zpracovávané třídy
prvků, a který je tedy možné použít jako dynamickou proměnnou. (Pro procházení podadresářů je v iterátoru potřeba zaškrtnout možnost Procházet podsložky.)

Použití podmínky If-Then-Else.
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jak na georeferencování cad datové sady?
Georeferencování CAD datové sady je proces určení vztahu mezi jejím souřadnicovým systémem (CAD pracuje v kartézském systému) a geografickou polohou. Pokud
pracujeme s CAD daty v aplikaci ArcMap, může se snadno
přihodit, že získaná data nejsou prostorově správně umístěná a po jejich načtení do mapy se nezobrazí na očekávané poloze.
Nyní si ukážeme postup, jak můžeme pomocí nástrojů
systému ArcGIS for Destktop CAD data umístit na správnou geografickou polohu. Naším úkolem bude rozdělit parcelu uloženou v geodatabázi pomocí CAD dat vytvořených
v lokálním souřadnicovém systému například v programu

nástrojů Otočit, Posunout a Změnit velikost dle měřítka, kte-

AutoCAD. Pojďme si ukázat jak na to:

ré se nacházejí v pravé části lišty.

❱ V ArcGIS for Desktop používáme pro georeferencování

❱ Vlícovací body zadáváme pomocí nástroje Přidat vlíco-

CAD dat nástrojovou lištu Georeferencování rastrů a CAD

vací body z lišty Georeferencování rastrů a CAD souborů.

souborů. Nejprve si tedy tuto lištu přidáme do prostředí

Jelikož jsou CAD datové formáty (DWG, DXF, DGN) v apli-

ArcMap z menu Přizpůsobit – Lišta nástrojů.

kaci ArcMap jen pro čtení, můžeme aplikovat pouze podobnostní transformaci určenou dvěma páry identických bodů.
V případě, že potřebujeme aplikovat transformaci vyšších

❱ Následně po přidání dat je vhodné data nejprve pro-

řádů (např. afinní, projektivní atd.), je potřeba CAD data

zkoumat a popřípadě odfiltrovat nepotřebné informa-

nejprve převést do geodatabáze a následně použít lištu pro

ce. V našem příkladu postačí pro rozdělení parcely pou-

Georeferencování a transformaci vektorů.

ze červená liniová kresba, představující hranice parcel. Pro

❱ Po zadání dvojice identických bodů vybereme z menu liš-

filtraci CAD dat můžeme využít např. Definici podmnoži-

ty Georeferencování rastrů a CAD souborů příkaz Obnovit

ny dat a rovněž i vypnutí některých vrstev v rámci CAD

zobrazení, který nám aktualizuje polohu zobrazení CAD dat

datové sady.

a následně příkazem Aktualizovat georeferencování uložíme
aktuální polohu do přidruženého geolokalizačního souboru, tzv. World file. Tento soubor nese stejný název jako CAD
datová sada s příponou WLD a uchovává dvojici zdrojových
a cílových X, Y souřadnic vlícovacích bodů.
❱ Posledním krokem, který potřebujeme provést, je rozdělení stávající parcely pomocí georeferencovaných CAD dat.
Pro tuto úlohu použijeme nástroj Rozdělit polygony z liš-

Nyní máme data odfiltrována a můžeme přistoupit k sa-

ty Pokročilá editace. Nejprve provedeme výběr geometrie

motnému georeferencování. Přiblížíme výřez na parcelu,

všech prvků obsažených v CAD (tzn. CAD data se obarví

kterou chceme rozdělit, a přeneseme CAD data do aktu-

světle modrou barvou) a následně v zahájeném editačním

álního viditelného rozsahu pomocí příkazu Zvětšit na celé

režimu aplikujeme nástroj Rozdělit polygony. Po rozdělení

grafické okno z lišty Georeferencování rastrů a CAD soubo-

parcely uložíme a ukončíme editaci.

❱

❰❰

rů. Tato operace je vhodná pro lepší zadávání vlícovacích
bodů, protože nemusíme v mapě složitě hledat zdrojovou

Ing. Petr Čejka a Mgr. Ondřej Sadílek, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Kontakt: podpora@arcdata.cz

a cílovou pozici dat. Rovněž můžeme využít interaktivních
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Procenta

ploch
Vladimír Zenkl, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Potřebujete zjistit, kolik procent daných územních jedno-

Pro řešení této úlohy nám postačí licence ArcGIS for Desktop

tek zabírá sledovaný jev? Například: Kolik procent plochy

Basic, neboť vše, co budeme potřebovat, jsou pouze základ-

obce leží v záplavové zóně? Kolik procent plochy obce zabí-

ní prostorové operace (překryv a sloučení), atributové připo-

rá terén se svahem prudším než 15 %? Kolik procent chrá-

jení tabulek a Kalkulátor polí.

něného území tvoří lesy? Jaká je procentuální skladba růz-

❱ Nejprve provedeme překryvovou operaci obou tříd

ných typů půd v daném zájmovém území? Jaká část (jaké

prvků.

procento) chráněného území leží v jaké obci?

(Intersect_analysis).

V

případě

našeho

zadání

použijeme

Průnik

Ve všech uvedených otázkách se ptáme na podíly ploch,

❱ Polygonů jevu může být teoreticky na dané územní

které zaujímá nějaký jev na nějaké územní jednotce. Vol-

jednotce více nebo jeden polygon může na jednu územ-

ba způsobu řešení bude záviset na detailní formulaci zadá-

ní jednotku zasahovat více svými částmi. Proto musí-

ní (jistě cítíte, že jsou v otázkách drobné rozdíly) a také na

me ještě sloučit prvky překryvu podle identifikátoru

tom, v jakém tvaru máme data a jaké máme k dispozici ná-

územní jednotky. Provedeme to pomocí nástroje Sloučení

stroje. Cílem tohoto článku je na několika typických příkla-

(Dissolve_management).

dech ukázat základní postupy řešení. A to řešení, které je
kompletně realizovatelné pomocí základní licence ArcGIS
for Desktop Basic, aby bylo přístupné co nejširšímu okruhu uživatelů. Na závěr jsme ale nezapomněli ani na ty, kteří
mají k dispozici nadstavbu ArcGIS Spatial Analyst.

data o jevu jsou ve vektorové PodoBě
Jev má pouze tvar
V tomto příkladu máme u sledovaného jevu zaznamenán

Obr. 2. Výsledek průniku polygonů jevu s územními jednotkami sloučený
podle identifikátoru územní jednotky.

pouze tvar plochy, na níž se vyskytuje. Vlastní jev není nijak tematicky členěn. Dále máme územní jednotky, které
souvisle pokrývají území (např. obce). Naším cílem je mít

❱ Nyní již můžeme vypočítat podíly ploch jevu na ploše

u každé územní jednotky informaci, jaká její část je pokry-

obce. Provedeme to takto:

ta daným jevem (např. leží v chráněném území, ochranném

❭ Do atributové tabulky výsledku překryvu přidáme

pásmu, zaplavené oblasti apod.).

pole pro uložení procentního podílu.
❭ K atributové tabulce výsledku překryvu atributově
připojíme původní polygony celých územních jednotek
(přes pole s identifikátorem územní jednotky).
❭ Kalkulátorem polí toto pole naplníme:
!prekryv.procento! = !prekryv.Shape_area! /
!obce.Shape_area! * 100.0
❱ Abychom získali požadovanou odpověď, tedy abychom
u každé obce měli informaci o jejím pokrytí sledovaným jevem, musíme ještě přenést výše zjištěné údaje do atributové tabulky obcí.

Obr. 1. Sledovaný jev je tvořen jedním nebo více polygony bez atributů.
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Obr. 5. Typy půd.

Obr. 3. Kartodiagram znázorňující podíl plochy jevu na ploše územní
jednotky. Velikost grafu závisí na celkové ploše územní jednotky.

❭ Do atributové tabulky územních jednotek přidáme

a zajímá nás, jaká část každé územní jednotky je pokryta kte-

pole typu desetinné číslo.

rou kategorií jevu (např. na jaké části plochy obce se vyskytu-

❭ Toto pole Kalkulátorem polí nejprve naplníme nulami.

je jaký druh povrchu, typ půdy, typ zóny apod.).

Kdybychom to neudělali, měli bychom později problémy

Řešení opět zvládneme pomocí ArcGIS for Desktop v li-

u územních jednotek, které nejsou jevem zasaženy vůbec

cenci Basic. Principiálně bude stejné jako v předchozím pří-

(viz poznámka níže).

padě, pouze bude o něco složitější. Dále uvádíme pouze roz-

❭ K vrstvě územních jednotek nyní atributově přes

díly oproti předchozímu postupu.

identifikátor územní jednotky připojíme vrstvu ze třetí-

V přípravné fázi uvážíme, kolik kategorií sledovaný jev

ho kroku a Kalkulátorem polí přeneseme údaj o procent-

má a jak chceme prezentovat výsledky. Pokud existuje na-

ním podílu.

příklad 15 různých kategorií a chceme vytvářet kartodia-

Poznámka: Kdybychom chtěli vytvořit kartodiagram uka-

gram, je tento počet příliš velký a je nutné jej redukovat

zující, jaká část plochy územní jednotky je pokryta jevem,

vhodným seskupením kategorií nebo vyřazením některých

museli bychom do tabulky územních jednotek přidat ještě

kategorií ze zpracování. Pokud se rozhodneme pro sesku-

pomocné číselné pole a naplnit jej doplňkem procentního

pení kategorií, můžeme si pomoci krátkým skriptem v ja-

podílu do 100 %. Hodnota Null v atributu by způsobila, že se

zyku Python, kterým si usnadníme zadání této agrega-

v daném prvku graf nezobrazí vůbec!

ce například pomocí masky (například dvě poslední místa
kódu nahradit znaky 00) nebo pomocí seznamu (například
„100-199>100;200-210>200;220-250>220“, čili z typů 100 až
199 udělat typ 100 atd.).
Ve druhém bodě provedeme sloučení podle dvou polí:
s identifikátorem obce a kódem kategorie jevu. To nám zajistí, že pro každou kategorii na každé územní jednotce budeme mít jeden prvek.
Ve čtvrtém bodě se musíme vypořádat se situací, že za

Obr. 4. Pokud je v poli s podílem plochy hodnota Null, graf se nezobrazí.

každou územní jednotku nemáme pouze jednu hodnotu

Kdybychom naopak chtěli vědět, jaká část jevu leží na

procentního podílu, ale máme jich tolik, kolik je zpracová-

jaké územní jednotce, modifikovali bychom postup ve tře-

vaných kategorií jevu. A naším cílem je prezentovat je tak,

tím kroku takto:

abychom se u každé obce dozvěděli, které všechny typy jevu

❱ Zjistili bychom celkový součet ploch sledovaného jevu

se na ní nacházejí a jaké mají plošné zastoupení. Tuto infor-

(ručně v atributové tabulce z kontextové nabídky záhlaví

maci můžeme získat dvěma způsoby:

pole Shape_area – Statistika, nebo automatizovaně sumari-

❱ atributovým připojením dosavadního výsledku k polygo-

zací hodnot v tomto poli).

nům územních jednotek.

❱ Kalkulátorem polí bychom naplnili pole podílů výrazem:

❱ rozšířením atributové tabulky územních jednotek o po-

!Shape_area! / celková_ plocha_jevu * 100.0.

třebný počet sloupců, do nichž uložíme informace o podílech jednotlivých kategorií.

jev je členěn na více kategorií
Základní zadání ponecháme stejné, jako v předchozím příkla-

relační PřiPojení

du, ale u sledovaného jevu evidujeme jeho různé kategorie

Informace o podílech jednotlivých kategorií ploch získáme
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Obr. 6a. Zobrazení podílů v atributové tabulce.
Obr. 6b (vpravo). Zobrazení podílů v okně Identifikovat zpřehledněné
vhodným výrazem pro označení prvku.

Obr. 7. Kartodiagram a zpráva z hodnot agregovaných do pěti skupin.

tak, že k vrstvě obce připojíme relací tabulku prekryv přes
identifikátor územní jednotky. (Připojení (Join) použít ne-

sledovaný jev je rePreZentován
rastrovou datovou sadou

můžeme, protože se jedná o vztah 1 : M.) Nyní si podíly

Pokud máme jev reprezentovaný rastrovou datovou sadou,

ploch jednotlivých kategorií můžeme prohlížet v otevře-

můžeme si vybrat „vektorové“ nebo „rastrové“ řešení.

ných atributových tabulkách (obr. 6a) nebo nástrojem Identifikovat (obr. 6b). Dáme-li si trochu práci s nastavením al-

„Vektorové“ řešení

ternativních názvů polí a s výrazem pro označení prvku

Máme-li pouze licenci ArcGIS for Desktop Basic bez nad-

(zobrazení plovoucího popisku) ve vrstvě prekryv, může být

stavby ArcGIS Spatial Analyst, musíme jít cestou vektoro-

výsledek i docela přehledný. Zde byl použit tento výraz v ja-

vého řešení. Jako první krok provedeme vektorizaci rastro-

zyku Python:

vé datové sady nástrojem Konverze dat – Z rastru – Rastr na

[grid_code]+": "+str(round(ﬂoat([PROCENTO]),2))+" %".

polygony (RasterToPolygon_conversion).

Tento způsob najde uplatnění hlavně při vizualizaci výsled-

Pokud se jedná o tematický rastr, můžeme si zvolit, který

ků. Pro jejich další automatizované zpracování příliš vhod-

sloupec z jeho atributové tabulky použijeme jako kód jevu.

ný není.

Pokud je kódem jevu přímo hodnota pixelu, žádné pole nespecifikujeme a hodnota pixelu bude uložena v poli GRID_

Přenesení hodnot do atriButové
taBulky ÚZemních jednotek

CODE. Pro lepší srozumitelnost pak můžeme tomuto poli
nastavit alternativní jméno, třeba TYP.

Pokud bychom chtěli dosavadní výsledky nějak dále zpra-

Problematikou vektorizace rastru se zde podrobně-

covávat, třeba vytvořit kartodiagram, zprávu nebo prová-

ji zabývat nebudeme. Uvědomme si, že cílem našeho ře-

dět různé sumarizace či jiné výpočty, musíme zvolit násle-

šení jsou procentní podíly ploch jevu na územní jednotce.

dující postup.

Samozřejmě záleží na našem požadavku na přesnost vý-

Do atributové tabulky obcí přidáme pro každou katego-

sledku. Pro ilustraci: třeba volba parametru vektorizace

rii sledovaného jevu pole, do nějž vypočítáme procentní po-

SIMPLIFY/NO_SIMPLIFY ovlivní finální výsledky ve zlom-

díl plochy dané kategorie na celkové ploše obce: pro kaž-

cích procent.

dou obec vybereme všechny prvky ve vrstvě překryv, které

Také záleží na velikosti pixelu rastru a jejím poměru

mají stejný identifikátor obce. Z tohoto výběru pak postup-

k velikosti polygonů územních jednotek. Pokud je velikost

ně pro každý kód typu jevu přeneseme hodnotu jeho ploš-

pixelu rastru v přibližné relaci s podrobností vektorových

ného podílu do odpovídajícího pole atributové tabulky obce.

hranic nebo je menší, můžeme očekávat dobrý výsledek.

Samozřejmě se nebudeme trápit ručním prováděním této
nezáživné rutinní práce, ale přenecháme ji krátkému skriptu v jazyku Python.
Tím máme úlohu vyřešenou a vrstvu obcí můžeme využít pro další práci. Například vybrat všechny obce, které
mají zastoupení jevu typu 401 větší než 50 %, vytvořit kartodiagram zastoupení jednotlivých typů jevu v obcích, vytvořit zprávu aj.

Obr. 8. Rastr CORINE s velikostí pixelu 100×100 m a hranice obcí z ArcČR 500.
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Obr. 9. Tabulka, kterou poskytne nástroj Zonální histogram.

Obr. 10. Tabulka transponovaného histogramu upravená do požadované
finální podoby.

V případech, kdy má rastr relativně velmi velkou velikost

(viz obr. 10). Nástroj Transponovat pole (TransposeFields_

pixelu, například chceme zjistit podíly různých druhů vyu-

management) však není vhodný, protože je stejně třeba dále

žití půdy z rastru CORINE s velikostí pixelu 100×100 m v ob-

upravit. Jednodušší je úpravu řešit rovnou skriptem.

cích, jejichž hranice máme v podrobné vektorové podobě

Nyní nám zbývá poslední fáze. Analogicky k „vektorové-

z ArcČR 500, bude vhodnější volit vektorizaci po hranách

mu“ řešení atributově připojíme k atributové tabulce územ-

pixelu (tj. s volbou NO_SIMPLIFY), neboť zůstanou zacho-

ních jednotek upravenou tabulku zonálního histogramu,

vány plochy pixelů. V případě nízkého rozlišení rastru (vel-

přidáme do ní sadu polí pro procentní podíly a Kalkuláto-

ké velikosti pixelů) však už z povahy věci nebudeme očeká-

rem polí je naplníme. Přitom nesmíme zapomenout na to,

vat příliš velkou přesnost výsledků, takže opět nemusíme

že výsledek funkce Zonální histogram obsahuje údaje o plo-

jít do detailů.

še vyjádřené v počtu pixelů. Je tedy třeba je s použitím úda-

Od tohoto okamžiku použijeme výše uvedený postup

je o velikosti pixelu vstupního rastru přepočítat na plochu

pro vektorová data.

v požadovaných jednotkách! (Tedy vynásobit ji čtvercem
velikosti pixelu.) Avšak pozor: tím, že jsou plochy v histo-

„Rastrové“ řešení

gramu v násobcích pixelů a pixely se „nekrájely“ hranice-

Pro řešení úlohy máme k dispozici nadstavbu ArcGIS

mi polygonů, jako při vektorovém překryvu, nedostaneme

Spatial Analyst.

sečtením všech dílčích podílů přesně 100 % plochy územní

Případné seskupení hodnot typu jevu provedeme ně-

jednotky. Zde je možné do přepočtu zahrnout i korekci po-

kterým z nástrojů nadstavby Spatial Analyst pro rekla-

dílů tak, aby jejich součet byl vždy roven 100 % (a v těchto

sifikaci rastru nebo přepočet hodnot pixelů, například

výpočtech i nastavit limit pro uplatnění korekcí, aby neby-

Reclassify_sa.

ly prováděny v případech, že rastr nepokrývá celou územ-

Pro výpočet plošného zastoupení jednotlivých hodnot

ní jednotku).

pixelů na plochách územních jednotek použijeme funkci
Zonal Histogram, kde jako prvky zón použijeme naše územ-

Závěr

ní jednotky a jako vstupní rastr hodnot rastrovou dato-

Cílem článku bylo ukázat některé z možných postupů pro

vou sadu sledovaného jevu. Výsledkem je tabulka, v níž je

výpočet procentních podílů ploch sledovaného jevu na plo-

za každou kategorii jevu (hodnotu pixelu) jeden řádek. Pro

chách daných územních jednotek. Skripty v jazyku Python

každou hodnotu zadaného identifikátoru územní jednot-

pro některé zmíněné fáze řešení si můžete stáhnout z webo-

ky (zóny) je vytvořen sloupec, který obsahuje počet pixelů

vých stránek www.arcdata.cz ze sekce Tipy a triky.

❰❰

dané kategorie v dané zóně (obr. 9).
Ing. Vladimír Zenkl, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Kontakt: vladimir.zenkl@arcdata.cz

Abychom mohli tabulku zonálního histogramu připojit
k polygonům obcí, musíme ji nejprve převést na vhodný tvar
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Tmavá

podkladová mapa
Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Rozvoj webových map s sebou přinesl velké změny v pří-

Obrázek ilustruje použití symboliky v mapě s tmavě šedým

stupu ke grafickému i obsahovému návrhu mapy. Od pa-

podkladem. Území ČR jsme zvýraznili lehce světlejší šedou

pírových map se ty webové odlišují v mnoha vlastnostech,

barvou a mapu doplnili dvěma polohopisnými prvky: trasa-

mezi jinými také technologií zobrazování. Zatímco tvorba

mi železnic a plochami zástavby. Jejich barva se svojí sytos-

papírové mapy je omezena limity tisku, webová mapa může

tí i jasem pohybuje zhruba ve středních tónech, proto jsou

využívat celou paletu barev RGB. A právě možnost vybrat

na mapě sice viditelné, ale staly se součástí pozadí. Zájmo-

si jakoukoliv barvu nejen pro mapové prvky, ale i pro po-

vá data jsou pak reprezentována ikonami s vysokým jasem

zadí, otevírá cestu k mapám s tmavým až černým podkla-

a vyšší sytostí. Zdá se tak, že v mapě „září“. Ještě výrazněj-

dem, se kterými jsme se v tradiční kartografii setkávali spíš

ší jasné barvy, popřípadě zcela bílé prvky by efekt ještě víc

výjimečně.

prohloubily.

oBlíBili jste si šedou Podkladovou maPu?

vyZkoušejte si ji

Na základě populární podkladové mapy ve stupních šedi

Tmavá podkladová mapa je v době psaní tohoto článku ve

připravují kartografové Esri podkladovou mapu v tmavě

stavu beta testování. Dlaždice jsou zatím vytvořeny jen do

šedé. Tmavý až černý potlačený podklad umožňuje tematic-

měřítka 1 : 577 591 a po zapracování připomínek bude vy-

kým datům vystoupit z mapy lépe, než tomu bylo u dosud

tvořena finální verze až do dlaždic v měřítku 1 : 9 027. Še-

dostupných map.

dou podkladovou mapu naleznete ve vyhledávání na ArcGIS

Při návrhu mapy s tímto podkladem můžeme postupo-

Online pod názvem World_Dark_Gray_Base_Beta – nebo

vat podobně jako u šedé podkladové mapy: znázorníme spíš

ji použijte jako inspiraci pro mapovou kompozici některé

menší množství prvků ve světlých barvách, přičemž světlej-

z vašich vlastních map.

❰❰

ší a sytější barvy budou z mapy vystupovat více. Tak můžeme v mapě kombinovat zájmová data s doplňujícími prvky
polohopisu – zájmová data budou jasná a barevná, doplňují-

Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Kontakt: jan.soucek@arcdata.cz

cí prvky pak v tlumených barvách a jasu.
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ArcGIS v České geologické službě
GIS je jedním z důležitých informačních systémů v České geologické službě. Díky celopodnikové smlouvě ELA (Enterprise
Licence Agreement) získala ČGS neomezený počet desktopových a serverových licencí.
Tvorba geologických, hydrogeologických a půdních map ČR, evidence důlních děl a rizikových úložných míst, mapy
radonového indexu a svahových nestabilit, 3D vizualizace při projektování vrtných prací, … v těchto a dalších činnostech
se v ČGS významnou mírou podílí GIS. ARCDATA PRAHA, s.r.o., proto s Českou geologickou službou uzavřela celopodnikovou smlouvu ELA, díky které ČGS může v neomezeném množství využívat desktopový, serverový i mobilní GIS a má k dispozici kompletní technickou podporu, jistotu aktualizací na nejnovější verze a vlastní celopodnikový účet ArcGIS Online
Subscription. ČGS tak může nasazovat GIS podle aktuálních požadavků a licence spravuje jednotně, což snižuje administrační náročnost.
O vysoké odbornosti specialistů z ČGS se můžete přesvědčit nejen na Konferenci GIS Esri v ČR a na Světové konferenci
Esri, ale svědčí o ní i účast v prestižní publikaci Esri Map Book. Činnost a nejvýznamnější projekty ČGS ukazuje také video,
ve kterém ArcGIS a ENVI hrají nezanedbatelnou roli.

Esri podporuje projekt ELF
Členové sdružení EuroGeographics mohou při implementaci projektu ELF zdarma využít software Esri.
Cílem projektu ELF (European Location Framework) je rozvoj infrastruktury pro prostorová data v Evropě. Tříletý
projekt byl zahájen v březnu letošního roku a navazuje na stávající národní implementace směrnice INSPIRE. Projektu se
účastní členové sdružení EuroGeographics, tedy národní zeměměřické a mapovací služby včetně Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Společnost Esri se rozhodla projekt podpořit a zapojeným institucím nabídla možnost využití produktů ArcGIS Online
a ArcGIS for INSPIRE, včetně technické podpory, školení a účasti na Mezinárodní uživatelské konferenci Esri.

Pražská energetika, a.s., je dalším z řady
uživatelů neomezené licence ArcGIS
Pražská energetika, a.s., je další významnou společností, jež může využívat libovolné množství licencí systému ArcGIS,
a vedle Skupiny ČEZ je druhým českým dodavatelem energií, který může díky celopodnikové smlouvě ELA nasazovat
ArcGIS bez omezení.
„Podpisem této smlouvy jsme reagovali zejména na stále se zvyšující požadavky na využití GIS v naší organizaci. Navíc
nám tato celopodniková licence umožňuje operativně nasazovat GIS dle našich aktuálních potřeb a požadavků a přináší
nám i potřebnou flexibilitu do budoucna,“ řekl po podpisu smlouvy Ing. Miloslav Hübner, MBA, ředitel sekce informatiky
ve společnosti Pražská energetika, a. s.
Hlavní přínosy této smlouvy jsou nejen již zmíněný neomezený přístup k softwaru (desktop, server a mobilní klienti),
ale také ArcGIS Online Subscription, kompletní technická podpora a aktualizace na nejnovější verze. Veškeré licence jsou
navíc spravovány jednotně, což snižuje administrativní náročnost a usnadňuje strategické plánování.
Zajímá-li Vás, jak jsou využívány produkty společnosti Esri v energetických a plynárenských společnostech po celém světě, na webových stránkách Esri naleznete množství příkladů, aplikací a případových studií. Případové studie z České republiky jsou dostupné na webu ARCDATA PRAHA.
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Nové školení
Úvod do jazyka Python pro uživatele ArcGIS
Automatizací složitého (nebo časově náročného) zpracová-

Školení vás připraví na absolvování kurzu Úvod do tvor-

ní geodat pomocí skriptů lze zefektivnit a zjednodušit pra-

by skriptů v jazyku Python, v němž se naučíte využí-

covní postupy při správě dat. Rámec pro zpracování dat

vat moduly a funkce, které umožňují pracovat s daty

v systému ArcGIS obsahuje prostředí pro tvorbu skriptů

ArcGIS a s geoprocessingovými nástroji, neboť tento kurz

v jazyku Python.

již základní znalosti jazyka Python vyžaduje.

V tomto kurzu se seznámíte se základy programování

Kurz je určen pro specialisty GIS, zpracovatele dat a dal-

a se základními prvky jazyka Python.

ší zkušené uživatele ArcGIS, kteří se chtějí naučit, jak roz-

Naučíte se využívat základní obecné příkazy a funkce,

šířit možnosti při zpracování a analýze dat využitím jazyka

které využijete při sestavování výrazů a funkcí pro Kalkulá-

Python, avšak dosud nemají ani s programováním, ani s ja-

tor polí nebo pro popisky.

zykem Python žádné zkušenosti.

Přehled školení pro první pololetí 2014
Školicí středisko ARCDATA PRAHA, s.r.o., je jediné v České republice akreditované pro výuku oficiálních výukových kurzů pro software ArcGIS. Aby tomu tak mohlo být, musí všichni naši školitelé splňovat velmi přísná kritéria na odbornou,
ale i pedagogickou kvalifikaci. Odbornost je prověřována zkouškou Esri Technical Certification, pedagogické schopnosti pak
certifikací u nezávislé mezinárodní agentury CompTIA.
Úplný přehled bezmála třiceti kurzů, které pokrývají veškeré činnosti, na něž při práci s GIS můžete narazit, naleznete
na našich stránkách. Nebudete-li si jistí, který kurz je pro vás ten nejvhodnější, rádi vám poradíme a sestavíme plán školení
na míru přesně vašim potřebám. Kontaktuje nás na e-mailové adrese kacerovska@arcdata.cz.
Naplánované termíny školení pro první pololetí roku 2014 naleznete v následující tabulce. Na kurzy se přihlaste na našich
stránkách: www.arcdata.cz/skoleni
ArcGIS I – úvod do GIS

7.–8. 4.

ArcGIS II – pracovní postupy

18.–20. 2.

ArcGIS III – analýza dat

24.–25. 2.

18.–20. 3.

15.–17. 4.

2.–3. 6.
20.–22. 5.

22.–23. 4.

Pokročilá editace dat

16.–18. 6.
23.–24. 6.

12.–13. 5.

Úvod do tvorby skriptů v jazyku Python

25.–27. 3.

Tvorba modelů v prostředí ModelBuilder

31. 3.

Práce s geodatabází

27.–29. 5.
30. 6.

17.–19. 3.

Správa a konfigurace víceuživatelské geodatabáze

2.–3. 6.

Verzování ve víceuživatelské geodatabázi

16.–18. 6.

ArcGIS for Server – sdílení geografických informací

10.–11. 3.

ArcGIS for Server – administrace

23.–24. 6.
15.–17. 4.

Tvorba webových aplikací pomocí ArcGIS API for JavaScript
Tvorba webových aplikací pomocí ArcGIS API for Flex

28.–29. 4.
28.–29. 5.
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Naskočte do ArcGIS Online
S programem Jumpstart pro ArcGIS Online se snadno a rychle stanete správcem
ArcGIS Online v rámci své organizace. Během čtyř dní Vám naši specialisté celý
účet nakonfigurují a předají potřebné know-how.

Uživatelé

Data

Aplikace

Více informací: services@arcdata.cz

Snímek místa konání zimních olympijských her v Soči je pořízen družicí Pleiades v rozlišení 50 cm.
Pleiades tvoří dva satelity: 1A a 1B. První je v provozu od roku 2011, druhý pak od roku 2012.
Jsou to aktuálně nejpodrobnější komerční evropské družice a společně umožňují denní návratnost na stejné místo na zemi.
Provozovatelem Pleiades je francouzská společnost CNES.
Snímek Pleiades © CNES, distribuce Astrium Services / Spot Image / ARCDATA PRAHA, s.r.o.

