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Abstrakt 
 
Cílem mé diplomové práce je vytvoření programového řešení konverze dat z formátu 
DXF programu OCAD do osobní geodatabáze aplikace ArcGIS. 

První teoretická část mé práce popisuje dvě moderní metody, které se v současnosti 
používají při tvorbě map pro orientační běh: fotogrametrii a GPS – Globální polohový 
systém, a jejich využití v průběhu tvorby mapy. V druhé části teorie popisuji 
programovací jazyk Visual Basic for Applications a ArcObjects (COM objekty 
vyvinuté firmou ESRI), které jsem použil při vývoji programového řešení. 

Skript umožňuje konverzi libovolného DXF souboru do osobní geodatabáze. Konverze 
proběhne na základě informací uložených v řídící tabulce. V současnosti je vytvořena 
řídící tabulka pouze pro mapy pro orientační běh, které jsou založeny na mapovém klíči 
ISOM 2000. 

Důležitou součástí programového řešení je nástroj na ohodnocování vrstevnic 
v prostředí ArcGIS. 
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Abstract 
 

The utilization of the orienteering map as a data source 
of geographic information systems 

 
The aim of my diploma thesis is the software solution of data conversion from OCAD’s 
application DXF format into ArcGIS personal geodatabase. 

The first theoretical part of my thesis describes two modern methods used for the 
orienteering maps creation: photogrammetry and GPS – Global positioning system, and 
their utilization during the map creation process. In the second theoretical part I 
describe the Visual Basic for Applications programming language and ArcObjects 
(COM classes developed by ESRI) which I use in the software solution. 

The script allows conversion of arbitrary DXF file into personal geodatabase based on 
information in the control table. The control table is created only for orienteering maps 
made according to the ISOM 2000 map specification. 

Important part of the solution is the tool, which allows the contour lines evaluation in 
the ArcGIS environment.  
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1. Úvod 
 
Orientační běh je sportovní odvětví, ve kterém musí sportovec na základě informací 
v mapě absolvovat danou trať v co nejkratším čase. Trať je zakreslená v mapě pomocí 
kontrolních bodů a jejich spojnic. Trasu mezi kontrolními body volí orientační běžec 
sám, právě na základě informací v mapě. Proto je nutné, aby mapa obsahovala všechny 
informace, které jsou důležité pro orientaci v terénu. Vzhledem k tomu, že sportovec 
absolvuje trať během, není příliš důležitá absolutní přesnost mapy, ale především 
věrnost popisu relativních prostorových vztahů a terénu. Mapa pro orientační běh a její 
obsah jsou popsány  v kapitole 2. Orientační běh zpravidla probíhá v přírodních 
lokalitách, ve kterých je nedostatek map velkých měřítek, přestože tyto lokality jsou 
důležité i pro další skupiny obyvatel. Tyto skupiny pak musí vycházet z map středních 
měřítek, jejichž prioritou není zmapování lesního prostoru. 

Informační systémy založené na mapách pro orientační běh mohou sloužit například při 
plánování těžby dřeva. Vždyť podle čeho je lépe tuto činnost plánovat, než podle mapy 
zaměřené na popis porostů. Protože mapy pro OB (orientační běh) obsahují i dobře 
zpracovanou výškopisnou složku, lze je využít i pro další činnosti lesnického průmyslu, 
jako je tvorba meliorací. Ochránci přírody by mohli využít tyto systémy při lokalizaci 
vzácných či ohrožených druhů. A v případě chráněných krajinných oblastí naopak 
k určení lokalit, kde se mohou lidé pohybovat. Mohlo by se tak i zabránit rušení závodů 
v orientačním běhu orgány státní správy ochrany přírody, například právě v lokalitách 
s výskytem vzácných druhů živočichů nebo rostlin. Další skupinou uživatelů mohou být 
geomorfologové, kteří ji využijí při popisu terénu. Z mapy pro OB jsou velmi dobře 
čitelné terénní tvary a pokrytí povrchu. 

Přestože pro konečné využití jsou mapy tištěny na papír, jejich tvorba probíhá 
v digitální formě na počítači. Při tvorbě je možné využít více programů, nejčastější je 
ale program OCAD, jehož stručný popis naleznete v kapitole 5.1. Je to kartografický 
program, který postrádá funkce informačních systémů. Širší využití OB map pro práci v 
GIS za této situace tedy není možné.  

V praktické části své práce se proto zabývám vytvořením programu, který převede 
mapu z vnitřního formátu programu OCAD do geodatabase (geodatabáze) GIS systému 
ArcGIS firmy ESRI. Pro převod jsem zvolil formát DXF, který je podporován 
programem OCAD i programem ArcGIS. Geodatabáze je popsána v kapitole 4. Tímto 
převodem bych chtěl umožnit využití map pro orientační běh jako zdroje dat pro GIS – 
geografické informační systémy. 
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2. Mapa pro OB 
 
V této kapitole se seznámíme se základním obsahem map pro orientační běh a novými 
metodami, které se používají pro vytváření těchto map: fotogrametrie a GPS. 

Informace o shrnuté v této kapitole pocházejí z následujících zdrojů: [1], [2], [3], [6]. 

 

2.1 Obsah mapy pro OB: 
 
Mapa pro orientační běh je podrobná topografická mapa středních až velkých měřítek. 
Nejčastěji je použito měřítko 1:15000. V oblastech s členitým povrchem se používá 
měřítko 1:10000 a mapy pro parkový orientační běh bývají v měřítku 1:5000 a větším. 
Mapa obsahuje všechny zřetelné objekty, které jsou důležité pro orientaci v terénu: 
komunikace, lesní a polní cesty a pěšiny, vodní toky a vodní plochy, terénní tvary, 
skalní útvary, porosty a základní využití povrchu, hranice mezi jednotlivými typu 
porostů, sídliště a jednotlivé budovy a další útvary využitelné pro orientaci. Velmi 
důležitý je tvar terénu vyjádřený vrstevnicemi. Grafické vyjádření mapy je zaměřeno 
především na rychlost postupu terénem. Proto je důležitá klasifikace cest a pěšin, 
průběžnost povrchů je znázorněna sytostí barvy. Nejtmavší odstín zpravidla určuje 
nejhorší prostupnost. Důležité je i rozlišení průchodností skalních útvarů, vodních toků 
a ploch a bažin. Mapa je orientována k magnetickému severu a obsahuje značky, které 
tento směr určují. Také všechen doplňkový text je orientován k magnetickému severu. 

Podle [1] je mapový klíč rozdělen do skupin: 

- terénní tvary:   Zobrazují se pomocí detailního vykreslení vrstevnic. Pro malé 
objekty, které není možno zachytit vrstevnicemi se používají zvláštní 
mapové značky. Terénní tvary se zachycují hnědou barvou. Absolutní 
výšková přesnost není důležitá tak jako relativní výškové vztahy mezi 
jednotlivými prvky výškopisu. 

- skály a balvany:  Zobrazují se pomocí černé barvy. 
- voda a bažiny: Zobrazují se modrou barvou. Černá břehová linie označuje 

nepřekonatelnost těchto útvarů. 
- porost: Zobrazení porostů je velmi důležité. Pro rozlišení průběžnosti se 

používá barevná diferenciace. Bílá barva určuje průběžný les, žlutá 
otevřené prostory a zelená hustý les a podrost. Průběžnost lesa je 
rozdělěna do čtyř kategorií v závislosti na rychlosti běhu a odlišuje se 
sytostí zelené barvy: 
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typ porostu průběžnost [%] rychlost [min/km] 
otevřený les 80 – 100 5 – 6:15 
pomalý běh 60 – 80 6:15 – 8:20 
obtížný běh 20 – 60 8:20 – 25:00 
velmi obtížný běh 0 – 20 > 25:00 

 
Tabulka č.1.1: Rozdělení porostu podle průběžnosti. Převzato z [1]. 

 
- umělé objekty: Tato kategorie obsahuje síť cest a pěšin, inženýrské sítě, budovy 

a ostatní umělé objekty, které jsou důležité pro orientaci. 
- technické značky:  Obsahuje magnetické poledníky (severníky), registrační značky 

pro tisk mapy a výškové kóty. 
- značky pro dotisk: Značky použité při stavbě tratí pro orientační běh. 
- další kategorie obsahují značky specifické pro různé formy orientačního běhu: 
 - LOB – lyžařský orientační běh 
 - MTBO – orientační běh na horských kolech 
 - Orientační závod po stezkách 
 - Parkový orientační běh 

 
Přesnost mapy závisí na přesnosti měření a přesnosti kresby. Polohová přesnost nemusí 
být absolutní! Musí být pouze v souladu s tím, co lze dosáhnout měřením směrů 
buzolou a měření délek krokováním. Není důležité v mapě zachytit všechny objekty 
v terénu, mapa musí být velmi dobře čitelná. Proto se pro potřeby mapy pro orientační 
běh používají tyto metody kartografické generalizace: 

Eliminace:  Eliminace prostorově nedůležitých prvků. 
Zjednodušení: Zjednodušení tvaru prvků. 
Agregace: Kombinování více malých prvků do větších. Používá se zejména 

při zákresu malých terénních tvarů a skupin kamenů. 
Exagregace: Prostorové zvýraznění nejdůležitějších prvků pro orientaci, pokud 

v kresbě zanikají. 
 

2.2 fotogrametrie 
 
Fotogrametrie je obor, který se zabývá získáváním informací o reálných objektech na 
základě vyhodnocování snímků. Existuje hodně definic fotogrametrie. Následující 
definice je uvedena v [6]: 

Fotogrametrie je věda, způsob a technologie, která se zabývá získáváním dále 
využitelných měření, map, digitálního modelu terénu a dalších produktů, které lze získat 
z obrazového, nejčastěji fotografického záznamu. 
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Slovo fotogrametrie pochází z řečtiny: Fotos – světlo a Graphos – kresba. Záznam 
můžeme provést buďto klasickým způsobem, tedy zachycením na analogovou 
světlocitlivou vrstvu, nebo digitálně. Vyhotovený snímek slouží k zachycení okolní 
reality. Z polohy bodů na měřických snímcích lze odvodit tvar, velikost a umístění 
předmětu měření v prostoru, určit vzájemnou prostorovou polohu jednotlivých bodů, 
vyhodnotit polohopis a výškopis apod.  

 

2.2.1 Rozdělení fotogrametrie 
 
Fotogrametrie se během svého vývoje rozdělila na několik typů podle metod pořízení 
a zpracování snímků. V různých zemích se také používá jiné dělení. Fotogrametrii lze 
podle [6] rozdělit podle čtyř hledisek: 

 - polohy stanoviska 
 - počtu a konfigurace vyhodnocovaných snímků 
 - technologického způsobu zpracování 
 - typu výstupu 
V dalším dělení se budeme blíže zabývat jen metodami použitelnými pro vznik ortofota, 
které je nejlépe použitelné jako fotogrametrický podklad pro mapování pro orientační 
běh. 

Rozdělení fotogrametrie podle umístění stanoviska 
Pozemní fotogrametrie. 

   Letecká fotogrametrie: Při letecké fotogrametrii je stanovisko pro pořízení snímků 
umístěno v letadle nebo v jiném létajícím prostředku, např. vrtulníku. Výhodou je 
zobrazení většího území než při pozemní fotogrametrii. Nevýhodou je, že zpravidla 
nelze určit prostorovou polohu snímku v okamžiku pořízení a je tedy složitější 
pozdější zpracování snímku. Letadlo letí přibližně v konstantní výšce nad povrchem, 
vzdálenost fotografovaných objektů od stanoviska je tedy přibližně stejná a snímky se 
pořizují přibližně kolmé. Vzhledem k tomu je tedy přesnost vyhodnocení u všech 
snímků z jednoho náletu přibližně stejná. Použití GPS umožňuje určovat prvky vnější 
orientace už za letu a zpracování snímků se výrazně zjednodušuje. 

Družicová fotogrametrie. 
 

Rozdělení fotogrametrie podle počtu vyhodnocovaných snímků 
 Jednosnímková fotogrametrie: Je možné ji použít pro vytvoření ortofota, ale 

musíme mít k dispozici digitální model terénu DMT. Častěji se proto používá 
vícesnímková fotogrametrie, která DMT sama vytváří. 
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 Vícesnímková fotogrametrie: Slouží pro vytváření 3D výstupu. Podmínkou je 
existence alespoň dvou navzájem se překrývajících snímků. Měřený objekt musí být 
současně vyobrazen na obou snímcích. Ze snímkových souřadnic objektu na obou 
snímcích je možné vypočítat jeho prostorovou polohu. Proces, kdy k vyhodnocení 
využíváme stereoskopický vjem, který umožňuje vytvořit prostorový model předmětu 
měření, nazýváme stereofotogrametrií. Ta je v současnosti nejčastěji používanou 
fotogrametrickou metodou. 

 

Rozdělení fotogrametrie způsobu zpracování snímků 
Analogové metody. 
Analytické metody. 

 Digitální metody: Digitální metody zpracovávají digitální obraz. Měření snímkových 
souřadnic probíhá přímo na obrazovce. Pro jednosnímkovou fotogrametrii je 
dostačující běžný počítač a program, který zpracování snímků umožňuje. Pro 
stereofotogrametrii je nutné použití zařízení, která umožňují stereovidění. 

 

Rozdělení fotogrametrie podle typu výstupu 
Grafický výstup. 

 Číselný výstup: Souřadnice jednotlivých vyhodnocených bodů se automaticky 
zapisují do paměti počítače a zpracovávají se přímo nebo v jiném programu, který 
zpracování umožňuje. Výstupy mohou být vektorové i rastrové. Výhodou je 
přenositelnost dat a možnost jejich dalšího zpracování. 

 

2.2.2 Digitální ortofoto 
 
Digitální fotogrametrie velmi zrychlila a zpřesnila tvorbu ortofota. Středové promítání 
způsobuje radiální posuny v obraze. Ty jsou úměrné převýšení zobrazovaného bodu, 
jeho radiální vzdálenosti na snímku a měřítku snímku. Princip tvorby digitálního 
ortofota spočívá v odstranění radiálních posunů jednotlivých pixelů, které jsou 
způsobeny proměnlivými výškovými poměry terénu. 

Samotný princip tvorby digitálního ortofota lze nalézt v mnoha publikacích. My se 
budeme zabývat jen některými problémy, které mohou při zpracování nastat. 
K vytvoření ortofota se používají různé programy. Uživatel tyto programy pouze 
využívá a nestará se o způsob provedení výpočtu. Teoretické postupy jsou upravovány 
výrobci  software. Před vytvořením ortofota je nutné nejdříve vyhodnotit DMT – 
digitální model terénu. Tato operace je však početně velmi náročná. Proto se zpravidla 
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neurčuje převýšení korelací pro každý pixel, ale po určitém kroku a mezilehlé body 
DMT se dopočtou pomocí interpolace. 

Obrazová korelace je proces hledání odpovídajících si pixelů na dvou překrývajících se 
snímcích. Na začátku překrytové oblasti levého snímku definujeme počáteční bod 
a kolem něho utvoříme tzv. vzorové okénko, tedy vybereme množinu okolních pixelů. 
V překrytovém území pravého snímku definujeme vyhledávací okénko a pro každou 
polohu vyhledávacího okénka spočteme korelační koeficient, který popisuje podobnost 
vzorového a vyhledávacího okénka. Nejvyšší hodnota korelačního koeficientu značí 
nalezení totožného bodu. 

Proces využívající obrazovou korelaci může snadno selhat, pokud se na snímcích 
vyskytují homogenní oblasti jako např. vodní plochy. Korelace je v mnoha místech 
přibližně stejná a systém vytváří nesmyslné výsledky. Dalším problémem je zpracování 
objektů, jejichž výška se mění nespojitě, např. budov. V důsledku interpolace jsou tyto 
objekty rozmazané.  

DMT by měl znázorňovat skutečný průběh terénu. Systém ale nalézá totožné body na 
střechách, stožárech nebo vegetaci. Umožňuje sice nastavit maximální možný rozdíl 
vyhodnocených výšek dvou sousedních bodů, přesto může docházet k chybám. V těchto 
případech musí být DMT opraven ručně operátorem. Pokud je DMT vytvořen po 
povrchu lesa, je možné zjistit průměrnou výšku stromů na okraji lesa a pak celé ortofoto 
snížit o konstantní hodnotu. Pokud je les ridší, lze nastavit měřickou značku v mezerách 
mezi stromy a zbývající body odstranit. Kostra bodů bude řidší, ale věrohodnější než při 
konstantní srážce výšky. 

Zejména u okrajů snímků vznikají u vysokých předmětů, zpravidla budov, zakryté 
prostory. Protože se při tvorbě ortofota odstraňují radiální posuny, je průnik budovy 
s terénem určen správně. Zdi a střecha však zůstávají perspektivně zkresleny. Ruční 
editací je možné přenést obrazy střech nad půdorys. V místech, která původně nebyla 
vidět, vzniknou prázdná místa, nebo se tam vygeneruje šum. To se zpravidla toleruje, 
nebo se provede retuš. K exaktnímu řešení je nutné použít další snímek. 

 

2.2.3 Mapování pro OB s použitím ortofota 
 
Vytvoření ortofota je poměrně nákladná záležitost. Tvůrci map pro orientační běh 
většinou neoplývají dostatečnými finančními prostředky, aby si mohli objednat 
vytvoření ortofota v dané lokalitě na zakázku u komerční firmy. To je možné pouze 
tehdy, je-li mapa použita pro velké závody s mezinárodní účastí, které přilákají dostatek 
sponzorů. Je tedy nutné se spolehnout na zdroje státních institucí, které produkty 
fotogrametrie poskytují za přijatelnou cenu.   

Pokud jsme tedy ortofoto získali, můžeme přistoupit k jeho vyhodnocení. Vyhodnocení 
probíhá na počítači vybaveném kartografickým programem, který umožňuje zpracování 
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předlohy. Pro orientační běh to bývá nejčastěji OCAD. Časté je také použití produktu 
firmy Bentley, Microstation. 

Jelikož orientační běh probíhá většinou v zalesněném terénu, je velká část terénu skryta 
pod korunami stromů. Je proto dobré použít ortofoto pořízené v období vegetačního 
klidu (zpravidla si ale nemůžeme vybírat). Nejdříve překreslíme síť komunikací, která 
je velmi dobře čitelná. Části cest mohou být skryty pod korunami stromů. Důležitými 
faktory jsou také sklon stromů při pořízení snímku a stíny stromů. Ty nemusí vždy 
směřovat na stejnou stranu, jako je sklon stromů. Odstranění těchto vlivů při 
vyhodnocení záleží na zkušenostech vyhodnocovatele. Objekty, ke kterým stíny patří, 
jsou většinou rozeznatelné a je tedy možné rozlišit hranici stínu. Problém nastává 
s vyhodnocením objektů ve stínu. Ty můžeme vyhodnotit jen pokud je jasný jejich další 
průběh mimo oblast stínu. Protože je však tento průběh domyšlen, je nutné jej při 
vyhodnocení odlišit (například přerušovanou čárou). Cesty zakryté v důsledku sklonu 
stromů můžeme vyhodnotit dvěma způsoby. Můžeme je překreslit v místě, kde je na 
ortofotu vidíme, ale jejich skutečná poloha je jinde. Pokud cesta prochází otevřeným 
terénem, je na kraji lesa možné určit posun a celou zdigitalizovanou cestu o tento posun 
odsadit. Vliv korun stromů není možné tímto postupem odstranit. Okraj lesa je tedy 
vyhodnocen po obvodu korun, pokud kvůli sklonu nejsou vidět paty stromů, a mapař je 
v terénu nucen pohledem do korun stromů zhodnotit, nakolik je průběh hranice lesa 
zatížen chybou, případně tento průběh opravit. 

Další velmi dobře čitelnou skutečností jsou hranice porostů. Kreslíme také po obvodu 
korun stromů, vliv sklonu stromů se zde projevuje stejně jako u cest. Překreslením sítě 
cest a hranic porostů získáme poměrně hustou síť, ve které probíhá mapování mnohem 
rychleji a je také přesnější. 

V otevřených prostorech je vyhodnocení v podstatě omalovánka. Jsou vidět všechny 
porostové (např. podrost) i terénní detaily (srázy, jámy). Mapař má potom v terénu 
velmi zjednodušenou pozici. V lese však nejsou tyto detaily z ortofota čitelné, a proto je 
důležité vyhodnotit každou skutečnost, která může v terénu pomoci. Velmi dobré je 
zakreslení pozice výrazných stromů. Jsou to zpravidla stromy jiného druhu, které jsou 
v záznamu lesního porostu na ortofotu velmi dobře rozeznatelné. Tyto stromy tvoří 
výrazný fenomén v terénu, a tak slouží  k lepší orientaci mapaře a k přesnějšímu 
zaznamenání polohy dalších objektů, které na ortofotu čitelné nejsou. Dobře čitelné jsou 
také velké vývraty a suché stromy. 

Budovy jsou vyhodnoceny obvodovým zdivem. Z popisu tvorby ortofota víme, že 
průnik budovy s terénem je správně lokalizovaný, ale sklon zdí a umístění střechy 
opraveno být nemusí. Pokud na tento případ narazíme, nakreslíme obvod střechy a tento 
obvod následně přesuneme nad půdorys. 

Abychom tedy shrnuli, co je možné z ortofota vyčíst: 

- V otevřených terénech je možné vyhodnotit všechny detaily, které jsou podstatné 
pro mapu pro orientační běh. Jediné omezení představuje stín okolních objektů 
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(budov, stromů). Objekty ve stínu většinou nejsou na ortofotu viditelné a není je tedy 
možné vyhodnotit. 

- V oblastech zakrytých lesem je možné vyhodnotit části cest a rozhraní porostů. Dále 
je možné zaznamenat linie představující potoky a meliorace, pokud jsou viditelné. 
Průběh potoků je ale pouze orientační, meandry není možné z ortofota zachytit. 
Posledním čitelným prvkem jsou výrazné terénní tvary, zpravidla skály, a výrazné 
stromy. 

Samotné ortofoto nestačí pro vyhodnocení vrstevnic. Při tvorbě ortofota ale vzniká 
digitální model terénu. Pokud jej máme k dispozici, je vyhodnocení vrstevnic 
dostatečně přesné. V terénu pak mapař opraví pouze tvar vrstevnic, jejich základní 
průběh zůstane zachován. Problémy s vyhodnocením DMT v lese jsou popsány 
v kapitole 2.2.2. Mapování výškopisu je nejnáročnější činností. Proto se vrstevnice 
zpravidla přejímají z už existujících map (např. Základní mapa ČR). Tyto zdroje však 
nejsou příliš přesné.  Stará mapa pro OB většinou obsahuje dobře zpracované 
vrstevnice. Nejde ani tak o absolutní přesnost, ale o vyjádření průběhu terénu. Nové 
vyhodnocení vrstevnic z DMT kvalitu a přesnost mapy zvýší. K vyhodnocení vrstevnic 
nestačí běžný kartografický program. Pokud máme k dispozici opravený DMT 
(především opraven průběh DMT po povrchu lesa), je vyhodnocení pouze záležitostí 
použitého software. 

Po ukončení vyhodnocení převedeme data do požadovaného měřítka a vytiskneme na 
podložku. S takto vytvořeným podkladem pokračuje mapování klasickým způsobem, 
tedy měřením směrů pomocí buzoly, délek krokováním a měřením výšek výškoměrem. 
O mapování se můžeme více dočíst v [3]. 

Ortofoto s dostatečným rozlišením (velikost pixelu je menší nebo rovna 0,5 metru) je 
velmi dobrý podklad pro tvorbu map pro orientační běh. Dnes už v podstatě žádný 
mapař bez tohoto podkladu nepracuje. Jeho dostupnost se neustále zlepšuje. 
Zeměměřický úřad poskytuje nejen ortofota pro území celé republiky, ale také 
ZABAGED, což je vektorový formát dat, který obsahuje vrstevnice vyhodnocené 
z ortofota a je tedy možné tyto vrstevnice převzít.  

Příloha A obsahuje obrazovou ukázku použití ortofota při mapování pro orientační běh. 

 

2.3 GPS - Global Positioning System 
 
V současnosti existuje několik globálních polohových systémů. DORIS, PRARE, ruský 
GLONASS a především NAVSTAR GPS. O vzniku tohoto systému rozhodlo americké 
ministerstvo obrany (US Department of Defence) v roce 1973. Pokud hovoříme o GPS, 
máme zpravidla na mysli právě NAVSTAR. Jedná se o zkratku NAVigation Satelitte 
Timing and Ranging Global Positioning System. Důvody pro zřízení byly čistě 
vojenského charakteru. Rozhodnutím amerického kongresu byl však tento systém 
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zpřístupněn s jistými omezeními, popsanými v kapitole 2.3.4, i civilním uživatelům. 
GPS se skládá ze tří segmentů: kosmický, řídící a uživatelský. 

Efemeridy  = parametry oběžných drah satelitů 

 

2.3.1 Kosmický segment GPS 
 
Kosmický segment GPS je v současnosti tvořen 24 družicemi, 21 je aktivních a další 3 
tvoří tzv. aktivní rezervu. Tato konfigurace zajišťuje viditelnost 4 až 8 družic s elevací 
větší než 15 stupňů po celý den na kterémkoli místě na zemském povrchu. Družice se 
pohybují v šesti rovinách na téměř kruhových oběžných drahách ve výšce asi 20200 km 
nad zemským povrchem. Doba oběhu je zhruba 11 hodin 58 minut. Tři rezervní družice 
mohou nahradit každou poškozenou družici na její oběžné dráze. Pokud přestanou 
fungovat více než tři družice, je nutné vypustit novou družici, aby byl zajištěn 
požadovaný počet viditelných satelitů. 

Družice GPS jsou vybaveny vysílačem, atomovými hodinami, procesory, slunečními 
bateriemi, setrvačníky pro udržení správné orientace, raketovými motory pro opravy 
dráhy a dalšími přístroji, které slouží k navigaci i k jiným vojenským účelům. 
Elektronické vybavení družic umožňuje uživatelům měřit topocentrické vzdálenosti 
k družicím a každá družice vysílá informace o své prostorové poloze. 

Budování této sítě je rozděleno do dvou období, označovaných jako bloky. Družice 
bloku I byly vypuštěny v letech 1978 – 1985. Byly určeny ke zkušebnímu provozu 
a poslední družice tohoto bloku byla funkční v roce 1996. První družice bloku II byla 
vypuštěna v únoru roku 1989. V současnosti vypouštěné družice jsou označeny jako 
blok IIa. Rozdíl mezi družicemi bloku I a II je v dostupnosti signálu. Signál bloku I byl 
dostupný i civilním uživatelům , zatímco přístup k některým částem bloku II je omezen. 
Navrženy jsou už i satelity, které mají nahradit blok II a IIa. Označují se jako blok IIR 
(replacement – náhrada). Objeví se u nich nové konstrukční prvky. Největší změny se 
týkají komunikace a měření vzdáleností mezi jednotlivými satelity a zavedení další 
nosné frekvence. Budou také vybaveny přesnějšími hodinami. 

 

2.3.2. Řídící segment GPS 
 
Řídící segment monitoruje funkci družic a předává jim informace o dráze , chodu hodin 
a další data. Operační řídící systém se skládá z jedné hlavní stanice, pěti monitorovacích 
stanic a tří pozemních řídících stanic. Hlavní řídící stanice se nachází v Colorado 
Springs. Ta shromažďuje měření z monitorovacích stanic a počítá efemeridy družic 
a parametry družicových hodin. Výsledky předává pozemním řídícím stanicím, které je 
vysílají zpět satelitům. Monitorovací stanice tvoří oficiální síť pro určování vysílaných 
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efemerid a modelování chodu družicových hodin. Jsou vybaveny přesnými časovými 
normály a přijímači P-kódu. Pozemní řídící stanice jsou vybaveny prostředky pro 
komunikaci se satelity a předávají jim efemeridy a údaje o chodu jejich hodin spočítané 
hlavní řídící stanicí. V současné době se tyto údaje poskytují družicím jednou denně. 
Roku 1992 byla zřízena civilní služba určující parametry drah družic: Mezinárodní GPS 
služba pro geodynamiku (International GPS Service for Geodynamics). 

 

2.3.3 Uživatelský segment GPS 
 
Uživatelský segment tvoří všechny přijímače GPS signálu. Ty mají různé parametry 
podle účelu použití. Např. letecké, lodní, geodetické nebo turistické. Jednokanálové 
přístroje umožňují sledovat pouze jednu družici a postupně se mezi nimi přepínat. 
Vícekanálové (obvykle 12 kanálů) mohou sledovat všechny dostupné družice současně, 
pro každou družici používají zvláštní fyzický kanál. Hybridní přijímače používají jen 
několik kanálů a na každém z nich přijímají střídavě signál z více družic. Nejlepších 
výsledků samozřejmě dosahují přístroje geodetické. To jsou většinou dvoufrekvenční 
vícekanálové přijímače s P-kódem. 

 

2.3.4 Družicový signál GPS 
 
Základní frekvence signálu je 10,23 Mhz. Každá družice vysílá na dvou frekvencích L1 
a L2. Vlna L1 je modulována dvěma kódy: přesným P-kódem a hrubým C/A-kódem. 
Vlna L2 je modulována jen P-kódem. Běžné civilní přijímače pracují jen s C/A-kódem 
na vlně L1. Všechny složky družicového signálu jsou: 

 
Složka Frekvence [Mhz] 
Základní frekvence f0 10,23 
Nosná vlna L1 154 f0 = 1575,42 (vlnová délka 

19 cm) 
Nosná vlna L2 120 f0 = 1227,60 (vlnová délka 

24 cm) 
P-kód f0 = 10,23 
C/A-kód f0 / 10 = 1,023 
Navigační zpráva f0 / 204600 = 50 * 10-6

 
Tabulka č.2.1: Složky družicového signálu. Převzato z [2]. 
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Pro přenášení signálu je používána tzv. dvoufázová modulace. P-kód, C/A-kód 
i navigační zpráva jsou posloupnosti dvou stavů +1, -1 a výsledný signál může být 
popsán rovnicemi (viz. [2]): 

 
)(2sin)()()(2cos)()()( 111 tftDtCatftDtPatL cp ππ +=  

)(2cos)()()( 22 tftDtPbtL p π=  

 
Nosná vlna L1 o frekvenci f1 je modulována dvěma kódy, P(t) (P-kód) a C(t) (C/A-kód), 
a navigační zprávou D(t) . Nosná vlna L2 o frekvenci f2 je modulována pouze navigační 
zprávou D(t) a P-kódem P(t). Hodnoty ap, ac a bp jsou amplitudy signálů. 
Goniometrické funkce sin 2π a cos 2π udávají fázový posun. 

Údaj o čtení družicových hodin se přenáší pomocí několika kódů. Každý je tvořen z tzv. 
PRN (Pseudo Random Noise) posloupnosti dvou tvarů: +1 a -1. Tato posloupnost je 
generována tzv. feedback shift register (zpětnovazebným posuvným registrem). 
V průběhu každého pulsu se obsah levé buňky přesune do sousední pravé. Nová 
hodnota v levé buňce je výsledkem binární operace „rovná se“ nad obsahem těchto 
dvou buněk. Každá družice vysílá specifický kód, protože obsah těchto dvou buněk je 
pro každý satelit jiný. 

C/A-kód je generován pomocí dvou feedback shift registerů. Kód se opakuje každou 
milisekundu a je dlouhý 1023 bitů. Od roku 1990 do 1.5.2000 byl do C/A-kódu záměrně 
zanášena chyba (tzv. selective availability – výběrová dostupnost). Klíč k odstranění 
těchto chyb měli jen autorizovaní uživatelé, zejména US Army. P-kód je výsledkem 
dvou posloupností, každá z nich je generována dvěma feedback shift registery. První 
sekvence se opakuje každých 1,5 sekundy. Časový interval je desetkrát menší než 
u C/A-kódu a odpovídá zhruba třiceti metrům. Proto jsou kódová měření s tímto kódem 
desetkrát přesnější než právě při použití C/A-kódu. Údaj družicových hodin se vypočítá 
jako počet pulsů v rámci jednoho 1,5 sekundového intervalu, vynásobený délkou pulsu 
a přičtený k tzv. Z-číslu, což je počet 1,5 sekundových intervalů od začátku GPS týdne, 
tedy od sobotní půlnoci. Z-číslo je součástí navigační zprávy. 

 

2.3.5 Zpracování signálu 
 
Přijímač GPS obsahuje zařízení pro příjem signálu a jeho zpracování.  Po zachycení 
signálu anténou přijímač pomocí C/A-kódu, který je pro každý satelit specifický, rozliší, 
ze které družice byl signál vyslán. Součástí přijímače je oscilátor, který generuje PRN 
kód pro každou družici. Postupným posouváním generovaného kódu a jeho porovnáním 
s přijatým signálem získáme přesnou kopii daného PRN kódu. Z přijatého signálu je 
poté PRN kód odstraněn a navigační zpráva je dekódována. Výsledkem je tzv. 
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pseudovzdálenost, navigační zpráva a demodulovaný, dopplerovsky posunutý družicový 
signál. 

 

2.3.6 Mapování pro OB s použitím GPS 
 
GPS představuje další možnost zpřesnění tvorby map pro OB. Důležitý je výběr 
přístroje, který pro měření použijeme. Nejdostupnější jsou turistické přijímače GPS. 
Použití přesných geodetických přijímačů je finančně velmi nákladné a vzhledem 
k tomu, že měření většinou probíhá v zalesněných terénech, je jeho přesnost také 
výrazně snížena. Nejlepší výsledky tradičně poskytuje diferenciální měření GPS. To ale 
vyžaduje použití dvou přijímačů, z nichž jeden je trvale umístěn na bodě se známými 
souřadnicemi a slouží tedy k opravám polohy zaměřených bodů. Tato metoda také 
vyžaduje jednoho měřiče navíc, protože není možné nechat anténu bez dozoru. Řešením 
by mohla být vybudovaná síť pevných stanic, jejichž služeb by bylo možno při 
diferenciálním měření využít. Ta však na území České republiky zatím neexistuje. 
Několik pevných stanic je rozmístěno v bezprostředním okolí Prahy. 

Pro dosažení přesnosti 1-2 metrů v určení polohy diferenciálním měřením stačí 
referenční stanice až ve vzdálenosti 200km. Většina území ČR je tedy pokryta 
referenčními stanicemi sousedních států. Tato přesnost odpovídá grafické přesnosti 
mapy, která je u důležitých objektů, jako jsou křižovatky cest, 0,1 mm, a u méně 
důležitých objektů 0,2 mm. U mapy 1:15000 to tedy znamená 1,5 metru (resp. 3metry) 
ve skutečnosti. Turistické přijímače tak dobrých výsledků nedosahují. V otevřeném 
terénu a dobrém rozestavění družic je možné dosáhnout přesnosti až 3 metry v poloze. 
V lese jsou tyto přijímače v podstatě nepoužitelné, protože se přesnost sníží na 10-12 
metrů. Lze je tedy použít pro zaměření velkých křižovatek, kde je dostatek otevřeného 
prostoru. Pro dosažení lepších výsledků je dobré měření na jednotlivých bodech 
opakovat. Tato činnost je zdlouhavá, a proto je možné takto zaměřit pouze významné 
body. 

Měření lze rozdělit do dvou částí. V otevřeném terénu jsme schopni zaměřit všechny 
dostupné objekty: terénní tvary, výsledky lidské činnosti i porosty. Při měření hranic 
vysokých porostů a domů je třeba zkontrolovat dostupnost družic, protože vysoké 
objekty zakrývají část oblohy a tím snižují přesnost měření.  

Z hlediska map pro orientační běh je mnohem důležitější měření v lesních terénech. Zde 
je situace mnohem horší. V hustých lesích není možné měřit vůbec. Ve vysokých 
jehličnatých lesích je přesnost měření také velmi nízká, protože porost zakrývá výhled. 
Ve vysokých listnatých lesích je možné měřit pouze v období vegetačního klidu, kdy 
stromy nemají listí. Přesto je ale možné zaměřit jen umístění velmi výrazných objektů, 
jako jsou osamělé kameny, samostatné jámy, krmelce apod. V členitém terénu nedává 
měření dobré výsledky. Nejdůležitějšími zaměřenými objekty tedy stále zůstávají cesty, 
které umožňují přímou viditelnost alespoň části družic. Nejpřesněji jsou zaměřeny 
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křižovatky cest. Zaměřením cest získá mapař polygonovou síť, do které doplňuje 
tradičními metodami polohu všech ostatních důležitých objektů. 

Měření GPS vyžaduje jiný přístup než tradiční metody mapování. Klasické mapování 
probíhá pod korunami stromů. GPS však nutně potřebuje co nejlepší viditelnost družic. 
Mapař tedy musí zaměřené body velmi pečlivě vybírat. Pokud není dostatečná 
viditelnost v místě objektu, který chceme zaměřit, ale blízko se koruny stromů 
rozestupují a přesnost měření se v tomto místě zvýší, zaměříme tzv. excentr. Znamená 
to, že zaměříme polohu bodu s dobrou viditelností a potom změříme vzdálenost 
a azimut k mapovanému objektu a zaměřené souřadnice o tyto hodnoty opravíme. Tím 
dostaneme dostatečně přesnou polohu mapovaného objektu. 

Měřením získáme souřadnice uložené v přijímači GPS. K jejich zpracování je nutné tyto 
souřadnice importovat do počítače. Vývojáři programu OCAD s touto možností počítali 
a OCAD umožňuje, už od verze 6, import měření z GPS. Získané souřadnice jsou 
většinou v souřadnicovém systému WGS84. Geodetické přístroje umožňují také přímé 
ukládání bodů v souřadnicových systémech, používaných pro mapování na našem 
území: S-JTSK a S-42. Získané mapové podklady jsou zpravidla právě v těchto dvou 
systémech. Levnější přístroje však nemají implementovány. Souřadnicový systém S-42 
lze u většiny z nich nastavit, postup je uveden v [3]. S-JTSK nastavit nejde. 

Získané body vytiskneme na podložku a vrátíme se do terénu, kde mapování pokračuje 
klasickými metodami, tedy měřením směrů buzolou, krokováním a měřením výšek 
výškoměrem. 

Díky zvyšování přesnosti a snadnější dostupností kvalitnějších přijímačů, bude GPS při 
tvorbě map pro orientační běh používáno stále častěji. Ideální by byl stav, kdybychom 
chodili po lese s anténou na zádech, která by byla propojená s notebookem, 
a zaměřeným bodům bychom rovnou přiřazovali symboly a tvořili tak mapu přímo 
v lese. Z dostatečné sítě zaměřených bodů bychom vygenerovali vrstevnice a hned v 
terénu bychom jejich průběh v mapě opravili, protože vygenerované vrstevnice nikdy 
dostatečně nevystihují terén. 

 

3. Visual Basic for Applications 
 
V této kapitole se seznámíme se základy syntaxe a vývojovým prostředím Visual Basicu 
for Applications (dále jen VBA). VBA je vyvíjen firmou Microsoft, je tedy určen pro 
platformu Windows. VBA je programovací jazyk svázaný vždy s konkrétní aplikací. 
Využitím technologie COM (Component Object Model – viz. kapitola 4.1) umožňuje 
přístup k objektům definovaným pro konkrétní aplikaci, se kterou je svázán, ale i pro 
ostatní aplikace využívající VBA. Umožňuje tedy například přístup k objektům 
Microsoft Office z prostředí ArcMap. VBA pro ArcGis Desktop verze 8 využívá 
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programovací jazyk Visual Basic v.6.0. Proto se v této kapitole budeme zabývat právě 
touto verzí. 

Poznatky shrnuté v této kapitole pocházejí z [4], [5]. 

 

3.1 Visual Basic 
 
Visual Basic má několik specifických vlastností oproti jiným programovacím jazykům. 
Především nevyžaduje explicitní deklaraci proměnných použitých v programovém 
kódu. Proměnné jsou automaticky deklarovány při svém prvním výskytu ve zdrojovém 
kódu. Tato vlastnost ale není výhodou, protože způsobuje nepřehlednost zdrojového 
kódu. Řešením je proto používání příkazu Option Explicit na začátku programového 
modulu, který si vynutí explicitní deklaraci každého identifikátoru použitého pro název 
proměnné. 

Visual Basic nezná datový typ ukazatel. Umožňuje ale práci s knihovnami DLL 
(dynamic-link library) a Windows API (Application Programming Interface – 
programové rozhraní aplikace), to obsahuje množinu všech DLL knihoven, které 
aplikace používá. API většinou vyžaduje předávání parametrů ve formě ukazatelů. To je 
možné obejít deklarací hlavičky API s parametry volanými odkazem. Pokud některé 
funkce vrací hodnotu typu ukazatel, je ve Visual Basicu nahrazena datovým typem 
Long.  

Příklad 3.1: Použití funkce DLL knihovny přes API. 

Nejdříve je nutné deklarovat hlavičku funkce v deklarační části modulu. Deklaraci stačí 
provést jednou pro daný projekt, je dostupná pro všechny moduly. 

Private Declare Function SetWindowText Lib "user32" Alias 
"SetWindowTextA" (ByVal hwnd 
As Long, ByVal lpString As 
String) As Long 

Pokud je hlavička funkce jednou deklarována, můžeme tuto funkci použít, kolikrát 
chceme. Funkci je potom možné volat klasickým způsobem Visual Basicu. 

SetWindowText Form1.hWnd, "Welcome to VB" 
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3.1.1 Prvky jazyka Visual Basic 
 

Symboly:  Písmena číslice a speciální symboly používané pro označení operátorů 
apod. 

Literály:  Číselné nebo řetězcové skupiny symbolů reprezentující konkrétní 
číselnou hodnotu nebo identifikátor. 

Klíčová slova:  

 Symboly nebo skupiny symbolů, které mají ve Visual Basicu 
jednoznačný význam. Lze je použít pouze k účelu, ke kterému byly 
definovány. Jsou to názvy operátorů, funkcí, příkazů, metod atd. 

Identifikátory konstant a proměnných. 
Identifikátory datových typů: 
 Visual Basic používá dvanáct základních datových typů: boolean, byte, 

currency, date, decimal, double, integer, long, object, single, string 
a variant. Příkazem Type lze definovat vlastní datové typy sdružováním 
nebo přetypováním stávajících datových typů. 

Výrazy:  Kombinace funkcí, operátorů a proměnných a konstant. Používají se 
většinou jako skutečné parametry příkazů, funkcí a metod. 

Příkazy: Přinutí Visual Basic provést nějakou akci. 

Procedury:  Logicky sdružené posloupnosti příkazů, volání metod objektů nebo 
jiných procedur. Každá aplikace je rozdělena do procedur. 

Objekty:  Visual Basic pracuje s objekty, pro které zavádí objektové datové typy. 
S jejich pomocí potom můžeme deklarovat konkrétní instance. Každý 
objekt má své konkrétní vlastnosti, metody a události. Objektům také 
můžeme definovat nové vlastnosti, metody i události. Můžeme také 
vytvářet vlastní objekty. 

Formuláře: Jsou nezanedbatelnou součástí každé aplikace. Umožňují komunikaci 
uživatele s vlastní aplikací. Každý formulář se skládá ze dvou částí: 
vizuální části a programového modulu. V první části nadefinujeme 
vzhled formuláře a určíme prvky, které bude formulář využívat. 
V programovém modulu formuláře definujeme chování a vlastnosti 
jednotlivých prvků formuláře. 
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3.1.2 Popis datových typů 
 

Boolean:  Slouží pro uložení dvoustavových logických hodnot. První možností je 
hodnota pravdivá (True) a druhou hodnota nepravdivá (False). 

Byte: Nezáporné celé číslo z intervalu [0 .. 255]. 

Currency: Desetinná čísla s maximálně 15 místy před desetinnou čárkou 
a maximálně 4 místy za desetinnou čárkou. Operace s čísly typu 
Currency je pomalejší než operace s čísly typu Long, ale rychlejší než 
s čísly typu Double. 

Date: Slouží pro ukládání údajů o čase a datu. Lze jimi vyjádřit datum od 1.1. 
100 do 31.12. 9999. 

 Literály typu Date se uzavírají do znaků „#“. Například #1/1/2000#. 

Decimal: Datový typ Decimal nelze použít přímo, ale pouze prostřednictvím typu 
Variant, jehož podtyp je Decimal. 

Single: Reprezentuje číselné hodnoty uložené v pohyblivé řádové čárce. 

Double:  Je obdobou typu Single, ale je uložen ve dvojnásobné přesnosti. 

Integer: Celé číslo z intervalu [-32 768 .. 32 767]. Operace s tímto datovým 
typem jsou nejrychlejší. 

Long: Celé číslo z intervalu [-2 147 483 648 .. 2 147 483 647]. 

Object: Proměnné typu Object obsahují odkaz na objekt. Objektové proměnné se 
deklarují příkazem Set. 

String: Textový řetězec libovolných znaků kódovaných pomocí ASCII. Znaky 
s kódy 0 až 127 se interpretují jako znaky standardní sady ASCII. Znaky 
s kódy 128 až 255 se interpretují v závislosti na národním prostředí. 

Variant: Typ Variant je specifický pro Visual Basic. Je to obecný datový typ, 
který může obsahovat libovolný z předchozích datových typů. Když 
nebyl u proměnné stanoven datový typ např. příkazem Dim, je tato 
proměnná vždy datového typu Variant. 

 

3.1.3 Základy syntaxe Visual Basicu 
 
K pojmenování všech prvků jazyka slouží identifikátory. Jsou to kombinace písmen 
a číslic, které splňují určité vlastnosti. Identifikátor musí začínat písmenem. Velikost 
písmen se nerozlišuje. Identifikátory proměnných a konstant mohou obsahovat až 255 
znaků, zatímco identifikátory ovládacích prvků, formulářů či modulů, mohou obsahovat 
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pouze 40 znaků. Jako identifikátory nelze použít klíčová slova Visual Basicu. Ve 
skutečnosti je možné klíčová slova použít, ale museli bychom se na ně odkazovat 
pomocí názvu uzavřeného do hranatých závorek. 

Při psaní zdrojového kódu je dobré používat určité konvence pro pojmenování konstant, 
proměnných a objektů. Není nutné používat přímo konvence popsané v dokumentaci 
Visual Basicu. Je možné si vytvořit konvenci vlastní a tu poté popsat v dokumentaci 
k vytvořené aplikaci. Pokud ale použijeme alespoň základní konvence Visual Basicu, 
bude tento kód rychleji srozumitelný pro ostatní programátory. 

Mezi základní pravidla patří tato:  

- Víceslovné názvy psát dohromady, bez znaků podtržení s prvním písmenem 
každého slova (FeatureDataset). 

- U názvů proměnných rozlišovat třemi prvními malými písmeny typ proměnné 
(strDateNumber – String). 

- Používat třípísmenné zkratky i pro názvy objektů. 

- Seskupovat definice konstant a proměnných na co nejméně míst. 

- Názvy funkcí a procedur začínat velkým písmenem a jako první slovo názvu 
používat sloveso (BuildGeodatabase). 

- Používat komentáře a formátovat kód. 

- Používat důsledně operátor + pro sčítání a operátor & pro řetězení. 

Tuto konvenci jsem se snažil ve své práci co nejvíce dodržovat. Jedinou změnou je asi 
pojmenování objektových proměnných. Jako první znak jsem použil malé písmeno „p“ 
a následující část názvu vystihuje rozhraní a objekt, ke kterému se proměnná vztahuje. 
Proměnná pDatasetNameDB je typu IDatasetName (rozhraní jsou popsána v kapitole 
4.1) a vztahuje se k databázi. 

Vlastní zdrojový kód aplikace může být rozdělen do procedur a modulů. S tímto 
rozdělením souvisí i platnost jednotlivých identifikátorů. Pro deklaraci proměnných 
můžeme použít klíčové slovo Dim. Pokud ale chceme už v deklaraci stanovit dostupnost 
proměnné, použijeme jedno z následujících klíčových slov: Private, Public a Static. 
Proměnné deklarované v proceduře jsou dostupné pouze v této proceduře. Proměnné 
deklarované na úrovni modulu jsou dostupné pouze pro procedury tohoto modulu, 
pokud použijeme klíčové slovo Dim nebo Private. Pokud použijeme klíčové slovo 
Public, deklarujeme proměnnou jako globální, a bude tedy dostupná ve všech 
modulech. 

Doba platnosti proměnné je určena dobou trvání modulu nebo procedury, popřípadě 
aplikace, pro kterou je deklarována. Při deklaraci proměnné na úrovni procedury 
pomocí klíčového slova Static, je životnost této proměnné po dobu běhu aplikace 
a proměnná si, narozdíl od proměnné deklarované klíčovým slovem Dim, uchovává 
hodnotu do ní uloženou mezi jednotlivými voláními dané procedury. 
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3.2 Vývojové prostředí VBA 
 
Vývojové prostředí VBA v ArcGis Desktop se skládá ze dvou částí. Customize dialog 
box, který se používá pro úpravu prostředí ArcGis Desktop a Visual Basic Editor, který 
slouží k vlastnímu psaní programového kódu. 

 

3.2.1 Customize dialog 
 

 
 

Obr. 3.1: Customize dialog
 

Tento dialog slouží k organizaci nástrojových lišt, nabídek příkazů i příkazů samotných. 
Umožňuje např. přeskupení už existujících příkazů nebo změnu jejich ikon. Pokud je 
tento dialog otevřen, nachází se uživatelské prostředí v tzv. editačním módu. Poklepání 
na ikony jednotlivých příkazů se neprojeví jejich spuštěním, ale umožní editovat jejich 
vlastnosti. Customize dialog se skládá obsahuje tři záložky. 

Záložka Toolbars slouží k organizaci už existujících nástrojových lišt a k vytváření 
nových. Umožňuje také návrat k předchozí konfiguraci nástrojových lišt. Nově 
vytvořená nástrojová lišta se zobrazí pouze jako prázdný objekt. 

Přiřazení příkazů na nástrojové lišty slouží záložka Commands („příkazy“). Ta obsahuje 
všechny příkazy aplikací ArcMap a ArcCatalog, v závislosti na tom, kterou aplikaci 
upravujeme. Příkazy mohou být jednoduše přetaženy z dialogu na nástrojovou lištu 
nebo do menu. Záložka Options umožňuje nastavení některých vlastností upravovaného 
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prostředí. Kliknutím na Lock Customization nastavíte heslo pro editaci vývojového 
prostředí. Bez tohoto hesla nebudou moci ostatní uživatelé změnit vaše nastavení. 
Kliknutím na tlačítko Change VBA Security je možno nastavit úroveň bezpečnosti 
a chránit tak svůj počítač před viry, které mohou být obsaženy v makrech. Každý příkaz 
je označen jednoznačným identifikátorem UID (unique identifier), které umožňuje 
programátorů jednodušeji se na ně odkazovat v kódu. Tyto identifikátory jsou uloženy 
v modulu, který se nazývá ArcID module. Tlačítko Update ArcID module zapíše nově 
vytvořené nebo importované příkazy do tohoto modulu, který je součástí šablony 
normal.mxt. Ta je popsána dále v této kapitole. 

Nové příkazy lze vytvořit v záložce Commands kliknutím na volbu UIControls. 
Můžeme si vybrat ze čtyř typů: 

- UIButtonControl: samostatný příkaz nebo volba v menu. 

- UIToolControl: používá se k vytvoření nástrojů. Od příkazů se liší tím, že 
programátor může využívat vstup z klávesnice nebo myši, pokud je tento nástroj 
používán. 

- UIEditBoxControl: příkazový řádek umožňující uživatelům zadat vstupní data. 

- UIComboBoxControl: rolovací nabídka, ze které mohou uživatelé vybrat už 
existující položku nebo dopsat vlastní. 

Samotné vytvoření nového příkazu ale neznamená jeho funkčnost. Proto je nutné napsat 
programový kód, který zajistí funkčnost při různých uživatelských akcích, jako je 
například kliknutí myší. 

Záložka Commands umožňuje také import nových příkazů z knihoven následujících 
typů: OLB, TLB, EXE, OCX A  DLL poklepáním na tlačítko Add From File. Nový příkaz je 
zařazen do existující kategorie v Commands nebo je vytvořena kategorie nová. Potom je 
nutné importovaný příkaz přetáhnout na nástrojovou lištu nebo do menu. Tyto knihovny 
nemohou být vytvořeny v prostředí VBA, ale musí být napsány některým samostatným 
programovacím jazykem podporujícím COM, jako je např. Visual Basic, C++  nebo 
Pearl. 

Každý příkaz má čtyři vlastnosti, které můžeme měnit, pokud je Customize dialog 
otevřen. Můžeme nastavit název příkazu, který však nezmění způsob, jímž se na něj 
z kódu programátor odkazuje. Můžeme změnit ikonu a způsob zobrazení příkazu na 
nástrojové liště. Zobrazit můžeme pouze ikonu, text nebo ikonu i text zároveň. Začátek 
skupiny zleva oddělí daný příkaz od ostatních příkazů na nástrojové liště. 

Aby se přizpůsobení uživatelského prostředí projevilo i po ukončení programu, je nutné 
ho uložit. Máme na výběr ze tří možností. Prostředí ArcMapu je rozděleno do tří 
templates (šablon). Základní šablona normal.mxt je specifická pro každého uživatele 
a je uložena v jeho profilu ve Windows. Obsahuje nastavení, které se načte vždy při 
startu aplikace. Pokud tato šablona neexistuje, je automaticky vytvořena. Další možností 
je tzv. base template (základní šablona). Při tvorbě nového mapového dokumentu je 
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možné vybrat z libovolného počtu šablon. Jsou uloženy v souborech *.mxt a obsahují 
základní nastavení pro daný dokument. Každý mapový dokument lze uložit jako 
šablonu. Všechna nastavení uložená v šabloně se projeví ve výsledném dokumentu. 
Poslední možností je uložení nastavení do stávajícího mapového dokumentu. Jsou to 
soubory s příponou *.mxd. Nastavení uložená zde se načítají jako poslední a jsou 
dostupná pouze u daného dokumentu. 

 

3.2.2 Editor VBA 
 

 
 

Obr. 3.2: Editor VBA v ArcMap Desktop 
 
Editor VBA je rozdělen do tří částí. Jsou to soubor nástrojových lišt, project explorer 
a vlastní okno modulu, kam se píše zdrojový kód. Obsahuje také funkce pro editaci 
kódu, testování a ladění programů. 

Project Explorer slouží k organizaci jednotlivých scriptů. Zdrojový kód může být opět 
uložen ve třech úrovních: normal.mxt, šablona a právě otevřený mapový dokument. 
V aplikaci ArcCatalog je možné ukládat jenom do základní šablony normal.gxt. Každý 
projekt je rozdělen do modulů. To jsou dokumenty obsahující samotný zdrojový kód. 
Ve VBA můžeme tvořit tři druhy modulů: standardní, formuláře a moduly tříd. Každý 
modul je rozdělen do procedur. Nejmenší složkou kódu jsou příkazy. 

Rozeznáváme tři typy procedur (v dalším textu je budeme nazývat podprogramy): 

Subrutiny:  Je to uzavřená posloupnost příkazů nazvaná jedním jménem. Je ji tedy 
možné chápat jako nový příkaz Visual Basicu a je možné ji volat 
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z kterékoli části kódu, kde je přístupná. Pro SubRutinu se zpravidla 
používá pojmenování procedura. V následujícím textu je tedy 
pojmenováním procedura myšlena SubRutina. Kód procedury bývá 
uvozen klíčovým slovem Sub a ukončen výrazem End Sub. Při zakládání 
nové procedury je koncový výraz automaticky doplněn na následující 
řádek a nová procedura je zařazena do rozvinovacího seznamu procedur 
daného modulu. Zpravidla potřebujeme, aby procedura zpracovala 
nějaká data a vrátila nám jejich výsledek nebo pouze provedla svou část 
kódu. Procedury můžeme volat dvěma způsoby. První vychází 
z historické konvence a používá klíčové slovo Call: 

Call VolanaProceduru (Par1, Par2) 

 Parametry volané procedury jsou v tomto případě uzavřeny závorkami. 
Při použití druhého způsobu bez klíčového slova Call parametry 
uzavřené v závorkách být nemohou: 

VolanaProcedura Par1, Par2 

Událostní procedury: Jsou svázány s objekty, respektive s událostmi těchto objektů. 
Provedení kódu asociovaného s danou událostí začne pouze v případě, že 
daná událost nastane. Události jsou například kliknutí, dvojité kliknutí 
nebo přejetí prvku ukazatelem myši. Jedná se tedy o reakce na akci 
uživatele. Název událostní procedury se skládá z názvu ovládacího 
prvku, znaku podtržení a názvu události. Pokud vybereme prvek ze 
seznamu ovládacích prvků, umožní nám editor vybrat ze seznamu 
událostních procedur dostupných pro daný typ ovládacího prvku. 

Funkce:   Podobně jako subrutiny představují funkce ohraničenou posloupnost 
příkazů. Jsou však svázány s nějakou výstupní hodnotou. Funkce se tedy 
uvádějí na místech, kde se dá použít proměnná nebo konstanta. Deklaraci 
zajišťuje klíčové slovo Function a funkce je ukončena výrazem End 
Function, který je opět doplněn automaticky. Typ výstupní hodnoty 
funkce se definuje stejně jako typ proměnné nebo konstanty. Aby se 
výstupní hodnota projevila i ve volajícím kódu, musí být v těle funkce 
uveden výraz, kde se na levé straně vyskytuje identifikátor funkce a na 
straně pravé hodnota stejného typu jako daná funkce. Může být 
samozřejmě v kódu umístěn vícekrát, kvůli přehlednosti je však lepší 
tento příkaz používat jenom jednou a to na konci funkce. Volání funkcí 
je stejné jako volání subrutin. Můžeme použít klíčové slovo Call 
a uzavřít parametry do závorek nebo nemusíme. 

Velmi důležitými vlastnostmi procedur jsou jejich parametry. Parametry umožňují 
předat procedurám vstupní hodnoty a naopak získat zpracované výstupní hodnoty. 
Hodnoty samozřejmě není nutné procedurám předávat ve formě parametrů, je možné 
použít globálně nadefinované proměnné, ke kterým mají procedury přístup. Snižuje to 
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však přehlednost a srozumitelnost zdrojového kódu a také robustnost a flexibilitu 
programu.Výsledky se získávají prostřednictvím výstupních parametrů nebo návratové 
hodnoty u funkcí. U funkcí se také doporučuje nepoužívat výstupní parametry a také 
nepoužívat funkce k ovlivňování globálních proměnných. Funkce by se měly sestavovat 
s jediným cílem a tím je získání návratové hodnoty. Parametry v těle procedur a funkcí 
zastupují svým identifikátorem skutečné hodnoty, které je pak v konkrétním volání 
funkce nahradí. Pro práci s nimi platí stejná pravidla jako pro práci s proměnnými. 

Rozeznáváme dva typy parametrů: 

Parametry volané odkazem: Používá se jako standardní způsob předávání parametrů 
podprogramům, lze ho použít pro vstupní i výstupní parametry. Můžou 
být uvozeny klíčovým slovem ByRef. Do procedury se přenáší pouze 
odkaz na hodnotu vstupní proměnné, ne hodnota samotná. Procedura 
pracuje s tímto odkazem stejně jako se skutečnou hodnotou. Každá 
změna hodnoty parametru v proceduře se automaticky projeví ve 
volajícím kódu. Při předávání vstupních parametrů je třeba dávat pozor, 
aby nedošlo ke změně hodnoty. Kromě parametrů, u kterých by hodnota 
měla být nějakým způsobem změněna, se odkazem předávají 
i uživatelsky definované datové typy. Pokud by byl například datový typ 
pole předáván hodnotou, musel by se celý jeho obsah zapsat do 
zásobníku a to by mohlo vést k jeho zaplnění. 

Parametry volané hodnotou: Skutečná hodnota parametru se uloží do zásobníku. 
Podprogram potom s touto hodnotou pracuje jako s normální 
proměnnou. Po ukončení běhu procedury proměnná a zásobník se vrací 
do stavu před zavoláním podprogramu. Jednoznačnou výhodou tohoto 
typu předávání je, že za žádných okolností nemění hodnotu původní 
proměnné ve volající struktuře. Nevýhodou je nutnost přenosu hodnoty 
a nová alokace paměti pro tuto hodnotu. Volání hodnotou se používá 
jenom pro vstupní parametry a definuje se klíčovým slovem ByVal před 
identifikátorem parametru. 

Při volání podprogramů bychom měli zadávat parametry v pořadí, v jakém jsou 
nadefinovány v deklaraci podprogramu. Tento způsob se nazývá poziční zadání 
parametrů. Pokud ale procedura či funkce obsahuje velké množství volitelných 
parametrů, je výhodou použít tzv. pojmenované parametry. Při volání podprogramu 
zadáme parametry skutečným jménem definovaným v deklaraci procedury a operátorem 
přiřazení „:=“ jim přiřadíme hodnotu. Nezáleží potom na pořadí zadávaných parametrů. 
Pokud kombinujeme oba způsoby zadávání parametrů, má větší prioritu poziční způsob. 
Po prvním parametru zadaném jako pojmenovaný parametr, musí být i všechny ostatní 
zadány stejným způsobem. 

Volitelné parametry mohou být ve Visual Basicu definovány klíčovým slovem 
Optional. Tyto parametry nemusí být v konkrétním volání procedury zadány a předá se 
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jim hodnota typu Error. Visual Basic umožňuje také deklarovat procedury a funkce 
s neznámým počtem parametrů. Poslední parametr je v tomto případě uvozen klíčovým 
slovem ParamArray a je definován jako pole prvků typu Variant. 

Příklad 3.2: Předávaní parametrů podprogramům. 

- parametry předávané hodnotou (ByVal) a odkazem (ByRef): 

Sub Proc (ByVal intA As Integer, ByRef strB As String) 

- poziční zadávání parametrů při volání podprogramů: 

Call Proc (5, “test”) 

- použití pojmenovaných parametrů při volání podprogramů: 

Call Proc (intB = “test”, intA = 24) 

- použití volitelných parametrů: 

Sub  Proc1 (ByVal intA As Integer, Optional intC As Integer) 

 
 Proc1 můžeme zavolat dvěma způsoby:  

Call Proc1 (5) 
Call Proc1 (25, 47) 

- volitelný počet parametrů: 

Sub Proc2 (ByVal intA As Integer, ParamArray parms()) 

 

3.3 Objekty a třídy 
 
Visual Basic umožňuje práci s objekty. Každý objekt je popsán vlastnostmi a metodami. 
Vlastnosti mohou být chápány jako proměnné svázané s daným objektem a metody jako 
podprogramy pracující nad těmito proměnnými. Hodnoty můžeme vlastnostem přiřadit 
v návrhovém režimu nebo přímo v kódu pomocí přiřazovacího příkazu. K přístupu 
k metodám a vlastnostem objektů slouží tzv. tečková notace.  

Příklad 3.3: Tečková notace. 

Objekt.Vlastnost1 
Objekt.Metoda1 

 Ta umožňuje použití programové konstrukce With – End With při nastavování více 
vlastností jednoho objektu a využití jeho metod na jednom místě ve zdrojovém kódu. 
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Příklad 3.4: Použití tečkové notace s konstrukcí With – End With. 

With Objekt 
.Vlastnost1 = hodnota ‘ uložení hodnoty do 

vlastnosti objektu 
Proměnná1 = .Vlastnost2 ‘ získání hodnoty 

z vlastnosti objektu 
Proměnná2 = .Metoda1 ‘ zavolání metody objektu 

a uložení výsledku do 
proměnné 

.Metoda2 SeznamParametrů ‘ provedení metody objektu 
s uvedením parametrů 

End With 

Základní charakteristikou objektů je dědičnost. Objekt může dědit vlastnosti i metody 
od svého předka a také může další metody a vlastnosti přidávat a už existující metody 
modifikovat. Dědičností vznikají z prvních jednoduchých objektů složitější. Další 
charakteristikou objektů je jejich zapouzdřenost.Obsahují data i kód. Objekty se 
vytvářejí pomocí tříd. Třída definuje, kdy a kde se může objekt vytvořit a jeho rozhraní. 
Popisy tříd se ukládají do typových knihoven. Mohou být vázané na data, a to jako 
příjemce dat, nebo jako zdroj dat. Rozhraní umožňuje přístup k metodám a vlastnostem 
daného objektu. 

Základním objektovým typem ve Visual Basiku je datový typ Object. Na každý objekt 
použitý v kódu musí být vytvořen odkaz pomocí objektové proměnné: 

Dim Proměnná As [New] Třída 

Potom je příkazem Set přiřazen proměnné objekt. Instanci inicializujeme buďto přímo 
při deklaraci, nebo pomocí příkazu Set. Pokud instance není inicializovaná, pracuje se 
s ní, jako by obsahovala hodnotu danou klíčovým slovem Nothing. Toto slovo lze také 
použít při uvolnění všech paměťových zdrojů alokovaných danou instancí.  

Visual Basic umožňuje použití objektů z různých aplikací. Je možné vytvářet i vlastní 
skupiny objektů, např. ArcObjects (viz kapitola 4). Třídy bývají uložené v knihovnách, 
což jsou soubory typu DLL, OLB, TLB, EXE, OCX. VBA používá vlastní knihovny, 
které obsahují třídy potřebné pro práci s tímto programovacím jazykem, jako jsou např. 
řetězce nebo matematické operace. Knihovna Microsoft Form library obsahuje všechny 
třídy, jejichž objekty jsou třeba k vytváření a modifikaci formulářů. Všechny 
ArcObjects jsou uloženy v knihovně esriCore.olb. Pro použití s daným projektem je 
možné připojit prakticky libovolné množství knihoven. K prohlížení obsahu 
jednotlivých knihoven slouží nástroj Object Browser. V editoru VBA je spouštěn 
klávesou F2. 
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Obr. 3.3: Object browser 
 
Ve vrchní části je umístěna rozvinovací nabídka všech knihoven, které jsou k danému 
projektu připojeny. Pod ní se nachází vstupní řádek pro zadání hledaného výrazu. Po 
stisknutí klávesy Enter nebo tlačítka Hledat se ve střední části zobrazí výsledky hledání. 
Spodní část Object Browseru je rozdělena na dvě části: seznam tříd a seznam metod, 
vlastností a událostí těchto tříd. Po vybrání jednoho řádku z výsledků hledání se 
v seznamu tříd zvýrazní třída, které je vyhledaný řetězec součástí, ať už jako metoda, 
vlastnost, událost nebo název samotné třídy. 

 

4 ArcObjects 
 
V  kapitole 4 se seznámíme s ArcObjetstm. Tato knihovna objektů byla vytvořena jako 
součást vývojového prostředí ArcGis Desktop. Umožňuje vytvářet aplikace využívající 
funkce ArcGis Desktop. 

Poznatky shrnuté v této kapitole pocházejí z [5]. 

4.1 COM: Component Object Model 
 
COM není programovací jazyk. Je to standard, který specifikuje, jak by třídy měly být 
implementovány. Je to způsob tvorby softwarových komponent, které mohou být 
používány různými aplikacemi. Třídy COM používají k organizaci vlastností a metod 
Interface (rozhraní). Třídy používají více rozhraní a rozhraní může být implementováno 
u více tříd. Tato vlastnost se nazývá polymorfismus. Rozhraní neurčuje, jak budou které 
vlastnosti a metody probíhat. Slouží pouze pro přístup k nim. Metody a vlastnosti jsou 
u každé třídy implementovány jinak, přestože se k nim přistupuje pomocí stejného 
rozhraní.  
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Obr 4.1: Implementace třídy a rozhraní 
 
Definice třídy COM je rozdělena do dvou částí. Nejdříve je nutné nadeklarovat 
rozhraní. Rozhraní je samostatný modul, ve kterém jsou uvedeny hlavičky všech 
vlastností a metod, které budou přes toto rozhraní dostupné. Název modulu je shodný 
s názvem rozhraní a začíná vždy velkým písmenem „I“. Je zde také nutné uvést všechny 
vstupní a výstupní parametry jednotlivých metod a definovat, zda jsou vlastnosti určeny 
pro čtení (read-only), pro zápis (write-only) nebo je možné tyto vlastnosti číst i do nich 
zapisovat (read-write). 

Dalším samostatným modulem je třída. Modul třídy obsahuje zdrojový kód pro všechna 
rozhraní, která slouží pro přístup k této třídě. Jejich názvy jsou uvedeny v deklarační 
části na začátku modulu jako parametry klíčového slova Implemets. Třída pak obsahuje 
zdrojový kód pro všechny metody a vlastnosti definované v modulu rozhraní a to pro 
všechna rozhraní uvedená v deklarační části.. 

Při práci s COM objekty nepoužívá programátor objekty přímo, ale právě 
prostřednictvím rozhraní. Při inicializaci tříd můžeme použít jen jedno rozhraní. Potom 
je možné přepnout na další rozhraní prostřednictvím tzv. QueryInterface (přehození 
rozhraní). Pokaždé, když chceme použít nové rozhraní, musíme nadefinovat novou 
objektovou proměnnou. To znamená, že pro jeden objekt může existovat více 
proměnných. Teoreticky tolik, kolik je pro daný objekt implementováno rozhraní. 
Název rozhraní začíná vždy velkým písmenem „I“. 
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Příklad 4.1: QueryInterface: 

Máme Objekt1, který podporuje dvě rozhraní, IRozhraní1 a IRozhraní2. 

Dim pA As IRozhraní1 ´ deklarace objektové 
proměnné pA 

Set pA = New Objekt1 ´ inicializace proměnné pA 
 

Dim pB As IRozhraní2 ´ deklarace druhé objektové 
proměnné pB 

Set pB = pA ´ QueryInterface – obě 
proměnné ukazují na jeden 
objekt, ale každá využívá 
jiné metody a vlastnosti 
objektu Objekt1 
prostřednictvím jiného 
rozhraní. 

 
Pro testování, jestli proměnná ukazuje na nějaký objekt, se používá klíčové slovo 
TypeOf. Pokud proměnná není inicializovaná, TypeOf vrací hodnotu Nothing. Tato 
hodnota je ale použitelná jenom pro objektové proměnné. Pro testování např. textových 
řetězců se používá prázdný řetězec. TypeOf se používá i v rozhodovacích sekvencích, 
kdy je potřeba rozhodnout na základě typu proměnné, která část zdrojového kódu bude 
vykonána. 

Příklad 4.2: TypeOf: 

If Not TypeOf pProm Is Nothing then ´ test, jestli je proměnná 
inicializovaná 

If TypeOf pProm Is IRozhraní1 then ´ test, jestli proměnná 
ukazuje na rozhraní 
IRozhraní1 

  provede se tato část kódu 
Else If  TypeOf pProm Is IRozhraní2 ´ test, jestli proměnná 

ukazuje na rozhraní 
IRozhraní2 

provede se tato část kódu 
Else ... 
End If 
End If 

 
Některé objektově-orientované programovací jazyky nepoužívají pro práci s třídami 
a objekty rozhraní. Problém nastane, pokud se změní deklarační část této třídy. Protože 
se změní vlastnosti této třídy, tak každý program, který danou třídu používá, nebude 
fungovat. Rozhraní tento problém řeší. Pokud je jednou rozhraní přidáno, už není nikdy 
odebráno. Je-li potřeba třídu rozšířit, je přidáno nové rozhraní. Uživatelské aplikace 
tedy změnu nepoznají a jejich funkčnost se nezmění. 

  33



    

Některá rozhraní mohou být přiřazena třídám z různých knihoven. Například třídy Row 
(řádek tabulky), Field (pole tabulky) nebo Point (bod) jsou určitě obsažena ve více 
knihovnách. Protože kompilátor Visual Basicu není schopen rozlišit, které rozhraní 
chtěl programátor použít, může dojít ke konfliktu a k nefunkčnosti aplikace. Můžeme 
tomu předejít používáním názvů knihoven a tečkové notace při zadávání rozhraní 
v deklaraci proměnných: 

Dim pRow As esriCore.IRow ´ použití rozhraní IRow 
z knihovny esriCore 

 

4.2 ArcObjects object model diagrams 
 
Tato kapitola nás seznámí se základem programování s využitím ArcObjects: 
ArcObjects model diagrams. Poznáme symbologii použitou k popisu tříd ArcObjects 
a vztahů mezi nimi. Tyto diagramy ukazují rozhraní, metody a vlastnosti pro každou 
třídu. V současnosti obsahují přes 1500 tříd a více než 1600 rozhraní. 

V podstatě existuje jen jeden ArcObjects model diagram. Všechny třídy jsou totiž 
uloženy v jedné knihovně: esriCore.olb. Není ale možné sestavit tak složitý aparát do 
jednoho diagramu. Proto je rozdělen na části, které obsahují logické celky tříd 
ArcObjects. Jsou to například třídy týkající se geodatabází: Geodatabase Object Model 
Diagram nebo třídy týkající se práce s mapovými vrstvami v ArcMapu: Map Layer 
Object Model Diagram. Object model diagrams poskytují základní informace o tom, 
která rozhraní daná třída podporuje, použití kterých objektů povede k vyřešení 
požadované úlohy, jakým způsobem můžu odkazovat na daný objekt této třídy nebo 
jestli můžu vytvořit instanci dané třídy přímo či prostřednictvím objektu jiné třídy. 

Základní skupina diagramů (kolem dvaceti) se nainstaluje společně s ArcObject 
Developer Kit. Všechny diagramy jsou k dispozici ke stažení na internetové adrese 
http://arcobjectsonline.esri.com/. Dostupné formáty jsou PDF od Adobe Acrobat a VSD 
programu Visio. Volně šiřitelný prohlížeč PDF souborů Adobe Reader je možné 
stáhnout na internetových stránkách firmy Adobe: http://www.adobe.com . PDF verze 
umožňuje vyhledávání pomocí funkce Find.  
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4.2.1 Symbologie použitá v ArcObjects Model Diagrams 
 

 
 

Obr. 4.2: Symboly použité v ArcObjects Model Diagrams
 

Protože diagramy jsou popsány anglicky, budu vždy uvádět nejdříve anglický název 
daného symbolu a teprve potom český překlad a vysvětlení daného symbolu.  

Inheritance (dědičnost): Tento vztah mezi třídou a jejím předkem znamená, že 
všechny vlastnosti a metody předka jsou k dispozici i pro danou 
podtřídu. Potomek může používat metody a  vlastnosti všech svých 
předků. 

Composition (složení): Třída se skládá z několika podtříd, které nemohou existovat 
samostatně, ale pouze jako složky dané třídy. Pokud objekt dané třídy 
zanikne, zaniknou i objekty jejích podtříd. U tohoto vztahu je možné 
nadefinovat kardinalitu vazby. Vztah 1:1 je zobrazen jednoduchou linií, 
vztah 1:N, kde N je přesné číslo je popsán linií a tímto číslem u podtřídy 
a pro označení nespecifikovaného počtu je použit znak hvězdičky „*“. 

Creation (vytvoření):  Některé objekty mohou být vytvořeny pouze pomocí jiných 
objektů. Pokud ale předchozí objekt zanikne, vytvořený objekt může 
existovat dál nezávisle na svém předku. Vytvoření je jediná možnost 
vzniku objektu třídy Instantiable class (více viz kapitola 4.2.2). 

Multiplicity (mnohonásobnost): Znak hvězdičky určuje možnou kardinalitu 
(násobnost) vazby. Objekt může být tvořen žádným nebo libovolným 
množstvím instancí podobjektu. 

Association (spojení): Jednoduchá linie mezi třídami určuje, že třídy mezi sebou mají 
nějaký vztah. Každý objekt může existovat samostatně a při zaniknutí 
jednoho druhý existuje dál. 
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4.2.2 Popis typů tříd použitých v ArcObjects Model Diagrams. 
 

 
 

Obr. 4.3: Zobrazení diagramů tříd 
 

Abstract class (abstraktní třídy): Abstraktní třídy jsou značeny vybarveným 2D 
obdélníkem. Objekt abstraktní třídy nemůže ve zdrojovém kódu 
existovat samostatně. Abstraktní třídy slouží pouze k organizaci 
a seskupení více specializovaných tříd. V object diagram vždy najdeme 
u abstraktní třídy alespoň jednu podtřídu svázanou vztahem dědičnost. 
V ArcObjects je to například třída Layer. Tu nelze nefinovat jako 
takovou, ale všechny metody a vlastnosti této třídy jsou k dispozici jejím 
podtřídám, např: RasterLayer, CadDrawingLayer. 

Instantiable class (třídy): Třídy jsou značeny nevybarveným 3D obdélníkem. 
Instanci této třídy není možné vytvořit klíčovým slovem New. Instance 
musí být vytvořena jiným objektem, tzv. creatorem, a vytvořený objekt 
je tak logickou součástí tohoto objektu. Nejlepším příkladem je asi 
vytvoření řádku tabulky. Řádek je vytvořen pomocí metody CreateRow 
(VytvořŘádek) třídy Table a je potom logickou součástí této tabulky. 
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Přestože instance této třídy musí být vždy vytvořena objektem jiné třídy, 
nenajdeme vždy vztah „vytvoření“ znázorněný mezi těmito třídami. 
V objektovém modelu geodatabází není například znázorněna 
přerušovaná linie mezi třídami Workspace a Table. Prostudováním 
metod třídy Workspace ale zjistíme, že tato třída může být použita pro 
vytvoření tříd FeatureDataset, FeatureClass a Table. 

Creatable Class – CoClass: CoClass je značena vystínovaným 3D obdélníkem. 
CoClass je jediná třída, jejíž objekt může být vytvořen pomocí klíčového 
slova New. Ale nemusí. V mnoha případech chceme pracovat s už 
existujícím objektem, místo toho, abychom vytvářeli objekt nový. V tom 
případě použijeme QueryInterface (viz Příklad 4.1). 

 

4.2.3 Vlastnosti a metody 
 
ArcObjects model diagrams obsahují všechna dostupná rozhraní. Neukazují ale všechny 
vlastnosti a metody u všech rozhraní. Jednoduše pro to není dost místa. Jsou v nich však 
zobrazeny všechny metody a vlastnosti nejvíce používaných rozhraní každé třídy. U 
ostatních rozhraní je pouze zaregistrován název tohoto rozhraní a k jaké třídě se 
vztahuje. O rozhraních se dozvíme více v kapitole 4.2.4. 

Vlastnosti jsou v objektovém diagramu znázorněny černě vybarveným čtvercem a linií. 
Vlastnosti můžeme z objektu získat nebo je můžeme měnit. Vlastnosti, které můžeme 
měnit, jsou značeny čtvercem umístěným blíže objektu a vlastnosti, ze kterých můžeme 
hodnotu získat, jsou značeny čtvercem umístěným dále od objektu. Pokud můžeme 
danou vlastnost číst i nastavit, jsou na obou stranách černě vybarvené čtverce spojené 
linií. 

Metody jsou zaznamenány černou šipkou ukazující doleva. U každé metody je 
zaznamenáno její jméno, seznam a typ povinných parametrů metody a také typ 
návratové hodnoty. 

Nastavování vlastností: 
Hodnoty mohou být vlastnostem předány dvěma způsoby. Hodnotou nebo odkazem. 
Většina vlastností bývá nastavena hodnotou. To znamená, že do vlastnosti určitého 
objektu se uloží kopie hodnoty proměnné, kterou pro přiřazení používáme. Pokud se 
v dalším běhu programu hodnota této proměnné změní, hodnota vlastnosti našeho 
objektu zůstane nezměněna. Při použití klíčového slova Set je vlastnost nastavena 
odkazem. To znamená, že pokud se v dalším běhu programu změní hodnota proměnné, 
kterou jsme pro přiřazovali, změní se i hodnota nastavené vlastnosti.  Samozřejmě si 
nemůžeme vybrat, který způsob nastavení vlastnosti použijeme. Vlastnost nastavitelná 
odkazem je v objektovém diagramu označena nevybarveným černě ohraničeným 
čtvercem. 
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Příklad 3.7: Nastavení vlastností. 

A = 12 
B = 5 
Objekt.Vlastnost1 = A ´ nastavení hodnotou 
A = 20 ´ hodnota proměnné A se 

změní, ale hodnota 
Vlastnosti1 se nezmění 

MsgBox A, Objekt.Vlastnost1 ´ vypíše na obrazovku 
hodnoty A a Vlastnosti1: 20, 
12 

Set Objekt.Vlastnost2 = B ´ nastavení vlastnosti 
odkazem 

B = 10 ´ hodnota proměnné B se 
změnila a zároveň se změnila 
i hodnota Vlastnosti2 

MsgBox B, Objekt.Vlastnost2 ´ vypíše na obrazovku 
hodnoty B a Vlastnosti2: 10, 
10 

 

Získávání hodnot z vlastností: 
Každá vlastnost je popsána zleva doprava nejdříve symbolem, který určuje, zda je 
vlastnost určena pro čtení, zápis nebo obojí. Potom následuje název této vlastnosti 
a dvojtečkou oddělený typ hodnoty této vlastnosti. Pokud správně nenastavíme typ 
proměnné, do které výstup dané vlastnosti uložíme, kompilátor nahlásí chybu Type 
mismatch (nesouhlasné datové typy). Pokud je výstupní hodnota vlastnosti rozhraní, 
vrací vlastnost odkaz na jiný objekt prostřednictvím tohoto rozhraní. Je možné použít 
jakékoli jiné rozhraní, které získaný objekt podporuje. 

 

4.2.4 Interface (Rozhraní) 
 
Rozhraní je značeno symbolem „lízátka“ vlevo u diagramu znázorňujícího třídu. Jak už 
bylo dříve zmíněno, u každé třídy jsou uvedena všechna rozhraní, které daná třída 
podporuje, přestože zde nejsou zaznamenány vlastnosti a metody všech těchto rozhraní. 
Pokud ale už jednou zjistím, že třída poskytuje určité rozhraní, existují další způsoby, 
jak zjistit, které vlastnosti a metody toto rozhraní podporuje. Nejužitečnější je Object 
Browser, ve kterém lze najít všechny vlastnosti a typy jejich hodnot a metody se všemi 
povinnými parametry. Object Browser je popsán v kapitole 3.3. 

V COM vychází každé rozhraní z jiného rozhraní. U každého rozhraní, které je 
znázorněno výčtem svých vlastností a metod, je popsáno i rozhraní, ze kterého vychází. 
Většina rozhraní vychází z rozhraní IUnknown, které je podporováno všemi třídami 
COM. Pokud rozhraní vychází z jiného rozhraní než IUnknown, všechny metody 
a vlastnosti výchozího rozhraní jsou zároveň k dispozici vnořenému rozhraní. Například 
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rozhraní IFeatureDataset vychází z rozhraní IDataset. V objektovém diagramu 
znázorněno: IFeatureDataset: IDataset. Všechny vlastnosti a metody rozhraní IDataset 
jsou tedy k dispozici i rozhraní IFeatureDataset. 

 

4.2.5 Wormholes (Červí díry) 
 
Posledním důležitým symbolem jsou Wormholes. Víme, že objektové diagramy jsou 
rozděleny do logických skupin podle tématu, kterého se týkají. Víme ale také, že 
všechny ArcObjects jsou uloženy v jedné knihovně esriCore.olb, a tedy existuje pouze 
jeden objektový diagram. Wormholes spojují jednotlivé části objektových diagramů. 
V každé Wormhole je uvedena třída, ke které tato „červí díra“ směřuje, a diagram, na 
kterém se nachází. Na obrázku 4.2 spojuje třídu „Kuře“ s třídou „Kost“ na objektovém 
diagramu „Kostra“. 

 

5. Geodatabase (Geodatabáze) 
 
Geodatabáze slouží k uložení geografických dat. Tedy dat, která obsahují prostorovou 
i atributovou složku. Je možné použít například databáze Microsoft Acces, Microsoft 
SQL Server nebo Oracle Universal Server. Aby byla databáze schopna pracovat 
s geografickými daty, musí být rozšířena o pomocný software, který podporuje přístup 
k prostorovým datům. Tímto rozšířením může být produkt ArcSDE firmy ESRI. 
Teoretickým zpracováním údajů o geodatabázích se zabývala Lucie Vokounová ve své 
diplomové práci [8]. 

 

5.1 Popis geodatabáze 
 
V řešení jsem použil databázi Microsoft Acces, která je v prostředí produktů firmy 
ESRI nazývána Personal Geodatabase (osobní databáze). Ukládá se na pevný disk 
počítače v souborech s příponou *.mdb. Osobní databáze lze editovat pouze 
v produktech firmy ESRI, Microsoft Acces nepodporuje práci s prostorovými daty. 

Osobní databáze používá ke strukturování dat dva základní prvky: Dataset 
a FeatureClass.  Dataset zpravidla sdružuje prvky, které logicky tvoří uzavřenou 
skupinu. Může tedy například obsahovat prvky výškopisu, komunikací nebo vodstva. 
Nezáleží na typu geometrie obsažených prvků. Dataset obsahuje vždy alespoň jednu 
FeatureClass. Ta sdružuje prvky stejného typu geometrie. Tedy například vodní toky 
v Dataset vodstvo. Každý Dataset může obsahovat libovolný počet FeatureClass. 
Dataset musí mít určen SpatialRefence, tedy prostorový rozsah uložených dat 
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a souřadnicový systém. SpatialReference může být nastaven na hodnotu Unknown 
(neznámý). Při importu jsem SpatialReference převzal z původního souboru DXF. 

Při návrhu struktury výsledné databáze jsem vycházel z mapového klíče ISOM 2000. 
Návrh databáze bylo nutné vytvořit před samotným programovým řešením, protože 
struktura databáze je zobrazena v řídícím souboru ocad.mdb. Názvy dataset 
a featureclass se nesmí opakovat. Bylo by sice možné použít stejné názvy pro dvě 
featureclass, které jsou součástí různých dataset. Funkce použitá při kopírování prvků 
(viz kapitola 6.4.7) z jedné featureclass do druhé vyžaduje ale jednoznačné 
pojmenování všech featureclass. Strukturu databáze najdete v Příloze B. 

 

6. Programové řešení 
V této kapitole se seznámíme s vlastním programovým řešením zadaných úkolů 
a s předpoklady, které vlastnímu řešení předcházely. Kapitoly 6.1 až  6.4 popisují 
konverzi dat z DXF souboru do geodatabáze a kapitola 6.5 obsahuje popis funkčnosti 
nástroje na ohodnocení vrstevnic. 

 

6.1 Program OCAD 
 
OCAD je vektorový grafický editor. První verze byla vyvinuta v roce 1990 švýcarským 
orientačním běžcem Hansem Steineggerem. Původně byl určen pouze pro kreslení map 
pro orientační běh. Přidáváním funkcí v průběhu vývoje dalších verzí vznikl program, 
který umožňuje tvorbu libovolných vektorových map. V současnosti se program 
nachází ve verzi 8. Na tuto verzi je nutné zakoupit licenci. Verze 6 je umístěna volně ke 
stažení na internetových stránkách výrobce: www.ocad.com. Program je od verze 8 
dostupný ve verzích Standard a Professional. OCAD umožňuje import a export mnoha 
formátů. Od verze 6 umožňuje také načtení měření z GPS. Pro mou diplomovou práci 
byla využita jeho exportní funkce do formátu DXF. Tento textový formát slouží 
v mnoha případech jako výměnný formát mezi Cad systémy. 

 

6.1.1 Definice nových symbolů v programu OCAD 
Při založení nového souboru je uživatel vyzván k výběru typu mapy. Výběrem mapy 
pro orientační běh načte symboly, které odpovídají mapovému klíči ISOM 2000 
(http://lazarus.elte.hu/tajfutas/isom2000/). Tyto symboly jsou dostačující pro tvorbu 
mapy. Někteří uživatelé se s nimi ale nespokojí a definují symboly vlastní. Po kliknutí 
pravým tlačítkem myši na panel symbolů a výběrem položku New (nový) je možné 
nadefinovat nový symbol. Nejdříve vybereme typ nového symbolu. Potom je nutné 
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v editační sekci nastavit vlastnosti symbolu a nakreslit ikonu, která se zobrazí v panelu 
symbolů. 

Symboly jsou v programu OCAD značeny čtyřmístnými desetinnými čísly s jedním 
místem za desetinnou čárkou. Označení nového symbolu by se mělo řídit následujícím 
pravidlem. Nový symbol se vždy vztahuje k některému už definovanému symbolu, jen 
upravuje některé jeho vlastnosti tak, aby lépe  vyhovovaly potřebám uživatele. Jako 
celočíselný základ se tedy používá číslo už definovaného symbolu s odříznutou 
desetinnou částí. Za desetinou čárku se potom přidá nejnižší číslo z intervalu [1 .. 9], 
které ještě nebylo u tohoto základu použito. Tím je zachován vztah k symbolu, ze 
kterého se vychází, a usnadňuje se tak ostatním uživatelů orientace v nově přidaných 
symbolech. 

 

6.1.2 Export do DXF 
 
V menu File nalezne pod položkou Export různé exportní formáty. Vybereme formát 
DXF (Drawing Interchange File – výměnný soubor kresby), jehož popis najdeme na 
internetových stránkách výrobce, firmy Autodesk. Výchozí nastavení není třeba měnit. 
Nastavení jednotek ponecháme na položce „GIS (1meter/unit)“. Toto nastavení 
přepočítá rozměry prvků ze zobrazení v daném měřítku na skutečné rozměry. To 
znamená, že prvek o délce 1cm z mapy 1:15000 se do GIS převede jako prvek o délce 
150 metrů. Po kliknutí na tlačítko OK se program zeptá na název, pod kterým chcete 
soubor uložit. Po zadání názvu souboru a potvrzení je export do DXF hotov. 

Při exportu jsou číselná označení symbolů vynásobena deseti a převedena na textový 
řetězec. Proto je velmi jednoduché najít vztah mezi symboly v OCADu a symboly 
v exportovaném souboru a není tedy nutné tento vztah explicitně definovat. Pokud by 
ale byl použit mapový klíč, u kterého tato potřeba vznikne, OCAD umožňuje nastavení 
exportu pomocí tzv. CRT tabulky. Je to předem vytvořený textový soubor, jenž je 
tvořen dvěma sloupci. V levém sloupci jsou uvedena čísla symbolů v OCADu 
a v pravém sloupci názvy vrstev, které budou zapsány do exportovaného souboru DXF. 

 

6.2 Program ArcGIS 
 
ArcGIS je GIS systém vyvinutý firmou ESRI. Nejnovější verze je označena číslem 9. 
Pro řešení diplomové práce jsem použil verzi 8.2. ArcGIS je tvořen čtyřmi aplikacemi. 
ArcCatalog slouží ke správně dat. Umožňuje procházení adresářů, mazání souborů 
a složek a vytváření nových souborů. Tedy jako každý správce souborů. ArcCatalog se 
však zaměřuje na datové formáty firmy ESRI. Netvoříme tedy nový soubor, ale 
například zakládáme novou databázi, která bude na disku uložena v souboru s příponou 

  41

http://www.autodesk.com/techpubs/autocad/acad2000/dxf/ascii_dxf_files_dxf_aa.htm


    

*.mdb. Umožňuje také zobrazit ukázky dat, vytváření metadat a připojení sdílených 
složek a databází na internetu. 

ArcMap slouží k zobrazení všech podporovaných datových formátů a provádění operací 
nad těmito daty. Výstupy aplikace ArcMap se nazývají maps (mapy). 

ArcToolbox obsahuje funkce sloužící ke konverzi dat. Všechny operace probíhají 
prostřednictvím průvodce, který uživateli jednoduše umožní provést všechna potřebná 
nastavení a dokončit konverzi. 

Poslední aplikací ArcGIS je ArcScene. Umožňuje zobrazovat 3D data, vytvářet 
a analyzovat povrchy. 

 

6.2.1 Zobrazení souboru DXF programem ArcGIS 
 
Program ArcGIS nepracuje se souborem DXF jako s jednoduchým textovým souborem. 
Podporuje dva režimy práce s těmito soubory. Soubor DXF lze načíst jako 
CadDrawingLayer (vrstva, určená k vykreslení) nebo jako CadFeatureLayer (vrstva 
obsahující prvky). První způsob vykreslí všechny prvky, včetně textu, exportované 
mapy jako obrázek. Neumožňuje ale editaci souboru a přístup k jednotlivým vrstvám 
výkresu a také nemá vytvořenou atributovou tabulku. Soubor je tedy nemožné dále 
zpracovávat. CadFeatureLayer, jak už název napovídá, obsahuje jednotlivé prvky 
výkresu. Ty jsou rozděleny do čtyř částí, tzv. FeatureClasses (třídy prvků). Tři z nich 
odpovídají každá jednomu typu geometrie: polygon, polyline a point. Čtvrtá vrstva je 
vrstva anotací. V souboru DXF obsahuje tato vrstva všechen text exportovaný 
z programu OCAD. Při následném importu DXF do geodatabáze se ztrácí hodnoty textu 
a zůstává pouze jeho umístění v prostoru. To znamená, že žádný text v mapě se do 
geodatabáze nepřevede. V případě map pro orientační běh to nevadí, protože text 
v těchto mapách nenese žádnou důležitou informaci. Mapa neobsahuje texty, které 
slouží pro orientaci, jak tomu je u jiných typů map.  

Vrstva bodů obsahuje všechny bodové prvky použité v mapě. OCAD umožňuje 
natočení bodových symbolů. Tento údaj se však při exportu do souboru DXF ztrácí. 
Všechny bodové symboly jsou tedy v DXF souboru natočeny k severu. Vrstva polygonů 
obsahuje kromě všech polygonů také polygony vytvořené při exportu z uzavřených 
linií. Toto uzavření linií je způsobeno kreslením mapy v programu OCAD. Kreslič 
nekreslí linie po jednotlivých elementech, například od křížení po následující křížení, 
ale snaží se nakreslit jedním tahem co nejdelší linii a je možné, že tato linie nakonec 
bude uzavřená. Vrstva linií neobsahuje také jen linie nakreslené kresličem, ale 
i obvodové linie všech polygonů. Všechny tyto duplicity je nutné v průběhu importu do 
geodatabáze odstranit.  
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6.3 Řídící soubor ´ocad.mdb´ 
 

 
 

Obr. 6.1: Náhled tabulky symbols v databázi ocad.mdb
 

Tento soubor obsahuje jedinou tabulku – symbols, která obsahuje konverzní informace, 
jež jsou nezávislé na vlastním programovém řešení. Podstatou je to geodatabáze 
založená v programu ArcCatalog a je editovatelná právě v ArcCatalogu nebo ArcMapu. 
Jsou v ní uloženy vlastnosti všech symbolů, které se mohou na mapě pro orientační běh 
vyskytnout. Jsou to však vlastnosti odvozené od značkového klíče ISOM 2000. Pokud 
by uživatel chtěl zpracovávat mapu, jež je založena na jiném mapovém klíči, je nutné 
tento soubor upravit tak, aby odpovídal použitému mapovému klíči. 

Popis jednotlivých sloupců tabulky symbols uložené v řídícím souboru ocad.mdb: 

OBJECTID: Index tabulky automaticky generovaný při každém vložení nové 
položky. Typ hodnoty je označen jako ObjectID. Jednou přidělený index 
už není nikdy použit, ani když byla položka s daným indexem vymazána.  

Symbol:  Číslo symbolu v mapovém klíči ISOM 2000 odpovídá hodnotě pole 
Layer v souboru DXF exportovaném z OCADu, a svazuje tak tabulku 
symbols se souborem, který bude dále zpracováván. Datový typ je Float. 
Zabere sice hodně paměti při alokaci, ale umožňuje maximální 
přizpůsobení tabulky potřebám uživatele, pokud by chtěl použít jiný 
mapový klíč. 

Type:  Typ geometrie objektu. Může dosahovat následujících hodnot: polyline 
(linie), point (bod) a polygon. Použitý datový typ je String – řetězec 
s maximální délkou deset znaků, což by mělo pro označení typu 
geometrie stačit.  

Name:  Název objektu převzatý z mapového klíče ISOM 2000. Názvy jsou 
uvedeny v angličtině. Mapový klíč je ale také přeložen do češtiny. Tyto 
názvy symbolů slouží pouze pro orientaci a další zpracování tabulky 
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symbols, do výsledné geodatabáze se nepromítnou. Datový typ tohoto 
sloupce je String s maximální délkou 30 znaků. 

Priority:  Hodnoty tohoto pole se týkají pouze dat s typem geometrie polygon. 
Určují prioritu, s jakou se polygony překrývají. Objekty s nižší prioritou 
jsou překryty všemi objekty s prioritou vyšší. Tohoto pole se využívá při 
operaci ořezávání polygonů, která je popsána v kapitole 6.4.6. Datový 
typ je Float, přestože výchozí hodnoty jsou celočíselné. Uživatel si může 
nadefinovat doplňkové symboly k použitému mapovému klíči a během 
běhu programu musí být každému takovému symbolu přiřazena hodnota 
priority, která odpovídá jeho postavení a tato hodnota není celočíselná. 

Overlay:  Překrytí. Toto pole se také týká pouze operace ořezání polygonů. 
Některé polygonové symboly slouží k bližší specifikaci terénu 
a překrývají všechny polygonové prvky s menší prioritou. K ořezání 
podle těchto polygonů tedy nedojde. Pole Overlay může obsahovat dvě 
hodnoty. Hodnotu Null nebo písmeno „y“ (odvozeno od anglického yes – 
ano). Datový typ je tedy String s maximální délkou 1 znak. Hodnota „y“ 
se vyskytuje u prvků znázorňujících bažiny (marsh), podrost 
(undergrowth), speciálně upravené oblasti (prepared area), zakázané 
oblasti (out-of-bounds area) a nebezpečné oblasti (dangerous area) 
a znamená, že ořezávání podle těchto prvků neproběhne. 

Dataset:  Pole Dataset určuje výslednou podobu databáze. Organizuje symboly do 
logických skupin podle typu objektu, které znázorňují. Do datasets je 
možné sdružit objekty jakéhokoli typu geometrie. Při určování 
jednotlivých datasets jsem opět vycházel z mapového klíče ISOM 2000. 
Datový typ je String o maximální délce 30 znaků. 

Featureclass: Týká se, stejně jako předchozí pole, vytvoření konečné podoby 
databáze. Featureclasses mohou obsahovat pouze prvky stejného typu 
geometrie. Tedy například pouze bodové prvky. Protože názvy 
featureclasses nemohou obsahovat mezery a některé názvy tříd v češtině 
jsou dvouslovné, zvolil jsem jako oddělovací znaménko podtržítko „_“. 
V průběhu programu je podtržítko nahrazeno mezerou a tato hodnota je 
uložena do vlastnosti AliasName (náhradní jméno) u každé vytvořené 
Featureclass. Po načtení dat do ArcMapu se jako názvy Featureclasses 
nezobrazí jejich skutečné názvy, ale právě hodnota vlastnosti AliasName. 
Jako datový typ je použit String o maximální délce 30 znaků. 

 
Vlastnosti jednotlivých polí tabulky lze samozřejmě měnit. Přesto to není zrovna 
triviální operace, jak by uživatel očekával. Vlastnosti už vytvořeného pole se totiž 
nedají změnit přímo. Pro změnu vlastností používám následující postup: Tabulku otevřít 
v ArcMapu. Po zmáčknutí tlačítka Options se zobrazí menu, ze kterého vybereme 
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položku Add Field... (přidat pole) a přidáme pole se stejnými vlastnostmi, jako má 
výchozí pole. Po kliknutí pravým tlačítkem na název nově vytvořeného pole se zobrazí 
menu, ze kterého vybereme položku Calculate Values... a jednoduše nastavíme dotaz 
tak, aby se do nově vytvořeného pole překopírovaly položky pole výchozího. To 
následně smažeme. Celý proces se opakuje. Teď vytvoříme pole s požadovanými 
vlastnostmi a překopírujeme hodnoty z pole, které jsme použili pouze pro odložení 
hodnot, do výsledného pole. Při kopírování hodnot samozřejmě můžeme změnit typ 
hodnot. Výsledné pole přetáhneme pomocí myši na pozici, ve které se nacházelo pole 
původní, a přechodové pole smažeme. 

Novou překódovací tabulku asi nejsnáze vytvoříme tak, že zkopírujeme stávající 
tabulku symbols. Z nové tabulky vymažeme všechna data a vložíme vlastní hodnoty. Je 
také možné data ve zkopírované tabulce ponechat a pouze měnit některé hodnoty. 
Záleží na potřebách uživatele. 
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6.4 Programové řešení konverze dat 

 
 

Obr. 6.2.1: Vývojový diagram – 1. část 
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Obr. 6.2.2: Vývojový diagram – 2. část 

 
Program je vytvořen v prostředí Visual Basic for Aplications pod aplikací ArcMap. Je 
rozdělen do čtyř modulů. Tyto moduly obsahují části kódu, které spolu souvisí. Modul 
ThisDocument je jediný modul, který je dostupný z prostředí ArcMapu. Obsahuje tedy 
proceduru, která slouží ke spouštění celého skriptu: StartScript. Tato procedura nemá 
žádné vstupní parametry a slouží pouze k nastavení jediné globální proměnné použité 
při řešení: CHYBA. Datový typ této proměnné je boolean a proměnná slouží k uložení 
příznaku chyby při běhu programu a na základě tohoto příznaku je potom běh programu 
přerušen. Procedura StartScript načte do paměti další modul, základní formulář nazvaný 
MainForm, a následně ho zobrazí. Procedura MainSub určuje pořadí běhu jednotlivých 
podprogramů a zajišťuje jejich spouštění. MainSub nemá žádné vstupní parametry. 
Procedura OpenDatabases, která získává vstupní parametry přímo z formuláře 
MainForm, má dva výstupní parametry. Procedura otevírá pro další editaci dvě 
geodatabáze. První je databáze ocad.mdb a druhá je databáze vytvořená pro import dat 
z DXF souboru. Procedura vrací tabulku symbols databáze ocad.mdb a prostředí 
sloužící k přístupu k vytvořené databázi. 

Modul import obsahuje podprogramy, které se vztahují k importu DXF souboru do 
geodatabáze, odstranění duplicit v datech a ořezání polygonů: CreateAccesDB, 
LoadCadDrawingLayers, ImportDBAcces, DefaultIndexGrid, DefaultIndexGridPoint, 
FieldErrorText, CleanFeatureClass a TopoDifferencePolygons. 

V modulu geodatabase se nachází procedury, které zajišťují vytvoření výsledné podoby 
databáze: BuildGeodatabase a CopyFeatureClassToFeatureDataset a procedura 
DisplayGeodatabase, zobrazující výslednou databázi v ArcMapu. 

Procedury DefaultIndexGrid, DefaultIndexGridPoint jsou tvořeny převzatým kódem.  
Musíme si uvědomit, že programováním s použitím ArcObjects se zabývá mnoho 
programátorů po celém světě. Je to totiž relativně jednoduchý způsob přizpůsobení 
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ArcGIS pro řešení úkolu, kterým se zabývají. Někteří své kódy zveřejňují na internetu 
pro potřeby ostatních uživatelů, kteří tento kód mohou použít, pokud řeší jejich 
problém. ArcObjects jsou také velmi dobře zdokumentovány. Součástí dokumentace 
k jednotlivým funkcím bývají i příklady jejich jednoduchého použití. Všechny dostupné 
informace o ArcObjects, včetně příkladů, jsou uvedeny na internetovém serveru firmy 
ESRI: http://arcobjectsonline.esri.com/. Odtud jsou také obě procedury převzaty. 
Nemyslím, že je nezbytné, aby programátor psal celý program sám , pokud existují 
volně dostupné části kódu, které jeho problém beze zbytku řeší. 

V dalších kapitolách následuje popis funkce jednotlivých procedur a funkcí. Jedná se o 
popis zdrojového kódu, je tedy výhodné mít současně tento kód otevřen. Velmi to 
usnadní orientaci v textu a zároveň umožní lepší pochopení programového řešení. 
Zdrojový kód je umístěn na přiloženém CD. Ukázky zdrojového kódu jsou značeny 
čísly. Popis je uveden vždy pod danou ukázkou. 

 

6.4.1 Vstup dat 
 
Získání vstupních dat zajišťuje formulář MainForm. Je rozdělen do tří částí. V první 
části se vybírá DXF soubor, který chceme importovat. K vybrání souboru je použit 
objekt ArcCatalogu GxDialog. Zobrazí okno otevření souboru se stanoveným filtrem 
zobrazení souborů. Jako filtr je nastavena hodnota CadDrawingDatasets. Tato hodnota 
zahrnuje jak soubory DXF, tak i soubory DGN programu Microstation. Program OCAD 
neumí DGN soubory exportovat, tedy jsou pro naše potřeby nevhodné. Objekt 
GxDialog neumí nastavit konkrétnější hodnotu filtru, jako je např. výběr souborů podle 
přípony. 

Druhá část slouží k zadání názvu databáze, do níž budou data z DXF souboru 
importována. Tento proces je zajištěn objektem CommonDialog, který je obsažen 
v knihovně Microsoft Forms 2.0 Object Library. Tento objekt otevře klasický dialog 
pro otevření souborů používaný operačním systémem Windows. Tento dialog není 
specializovaný na prostorová data a umožňuje větší možnosti nastavení než objekt 
GxDialog, který jsem použil pro vybrání DXF souboru a jehož použití jsem zvažoval 
i v tomto případě. Jako hodnotu filtru pro jméno souboru geodatabáze lze nastavit 
GxFilterPersonalGeodatabases. Tento filtr sice vybere soubory s příponou *.mdb, které 
se používají k uložení Personal Geodatabase (osobní databáze), ale problémy nastávají 
při vybrání už existující databáze. Dvojitým kliknutím není soubor vybrán, ale dojde ke 
vnoření do tohoto souboru. Tomu jsem se vyhnul právě použitím klasického dialogu 
systému pro vybrání souboru. Jako hodnotu filtru jsem nastavil soubory s příponou 
*.mdb. Při zadání názvu existujícího souboru, nebo při jeho vybrání, bude uživatel 
vyzván pomocí funkce MsgBox, aby rozhodl o přepsání nebo ponechání tohoto souboru. 
Pokud zvolí ponechat, program mu umožní znovu zadat název databáze nebo vybrat 
existující soubor. Pokud zvolí přepsat, soubor bude nejdříve vymazán. Pokud se soubor 
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nepodaří vymazat, bude zobrazena chybová zpráva a po jejím uzavření uživatelem bude 
běh programu ukončen. Teprve pokud je vybrán existující soubor a na základě 
rozhodnutí uživatele tento soubor vymazán nebo je zadáno jméno dosud neexistujícího 
souboru, je zavolána procedura, která vytvoří novou databázi. 

V třetí části je vybrán řídící soubor ocad.mdb pomocí objektu CommonDialog. Jako 
hodnota filtru je nastaven přímo název tohoto souboru. 

Dalšími prvky formuláře jsou dvě tlačítka. Tlačítko s popisem Storno slouží k uzavření 
formuláře. Tlačítko s popisem OK slouží k odeslání dat. Při jeho stlačení je provedena 
kontrola, jestli byly všechny požadované soubory vybrány a jestli existují. Pro zjištění 
existence souborů je použit objekt FileSystemObject z knihovny Microsoft Scripting 
Runtime. Pokud je vše v pořádku, skript zavolá proceduru MainSub. 

 

6.4.2 Procedura MainSub 
 
Program je koncipován jako skupina samostatně pracujících částí. Tyto části jsou 
volány jedna po druhé z procedury MainSub. 

Procedura LoadCadDrawingLayers začíná načtení DXF souboru a import dat do 
geodatabáze. Má dva vstupní parametry, převzaté z formuláře MainForm: umístění 
DXF souboru na disku a název DXF souboru. Následuje procedura OpenDatabases. Ta 
je rozdělena do dvou částí. V obou částech je vytvořen nový objekt 
AccesWorkspaceFactory, který slouží pro přístup k osobním databázím (popsány 
v kapitole 5.1). V první části je otevřena databáze ocad.mdb  a do proměnné pTableO  
je uložen odkaz na tabulku symbols . Ve druhé části je otevřena databáze importovaná 
z DXF souboru. Odkaz na tuto databázi je uložen do proměnné pWorkspaceDB . 
Proměnné pTableO  a pWorkspaceDB  jsou výstupními parametry procedury 
OpenDatabases  a jejich hodnoty jsou zároveň vstupními parametry pro následující 
podprogramy, které importovanou databázi dále upravují. 

Procedura CleanFeatureClass  odstraňuje duplicity v datech. Procedura 
TopoDifferencePolygons  provede ořezání polygonů podle pravidel stanovených 
v řídícím souboru ocad.mdb  (viz kapitola 6.3). Procedura BuildGeodatabase  vytvoří 
konečnou podobu databáze opět na základě pravidel určených v souboru ocad.mdb . Do 
té doby má importovaná geodatabáze jednoduchou strukturu vhodnou pro různé úpravy. 
BuildGeodatabase  předělá strukturu databáze podle klíče určeného v souboru 
ocad.mdb . Poslední procedura DisplayGeodatabase výslednou databázi načte do 
ArcMapu a zobrazí ji. 
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6.4.3 Import DXF souboru do geodatabáze 
 
Tento proces zajišťují procedury LoadCadDrawingLayers a DBAcces. Obě jsou funkce, 
které při úspěšném provedení vrací hodnotu True. 

Set pCadWKSFact = New CadWorkspaceFactory (1) 

Set pWorkspace = pCadWKSFact.OpenFromFile(strPathDXF, 0)  

Set pFeatureDataset = pWorkspace.OpenFeatureDataset(strFileNameDXF) 

 

Funkce LoadCadDrawingLayers zajišťuje načtení DXF souboru (1). Proměnná 
strPathDXF obsahuje název adresáře, ve kterém se DXF soubor nachází, 
a strFileNameDXF název DXF souboru. 

Jak už bylo řečeno, DXF soubor obsahuje čtyři vrstvy, které se označují jako 
FeatureClasses, tedy třídy prvků. Pro procházení jednotlivých tříd je použit cyklus 
For ... Next. Jako řídící proměnná je použita proměnná intCount. Cyklus probíhá od 
hodnoty 0 po hodnotu 2. Tedy prochází pouze tři ze čtyř tříd. Třídu anotací dále 
nezpracováváme, protože neobsahuje pro nás důležitá data. Rozhodovací struktura Case 
nastavuje na základě hodnoty řídící proměnné cyklu intCount název třídy 
importované do geodatabáze. Názvy odpovídají typu geometrie prvků obsažených 
v dané třídě: points, polylines, polygons.  

If Not ImportDBAcces(MainForm.TextBoxDB.Text, pCadFeatureLayer, 
strFeatureClsName) Then  

    LoadCadDrawingLayers = False (2)   

End If 

 
Posledním příkazem v cyklu je zavolání funkce ImportDBAcces (2), která zajišťuje 
samotnou konverzi třídy dat z DXF do geodatabáze. Vstupními parametry této 
procedury jsou: název souboru už založené prázdné geodatabáze, vrstva jednoho typu 
geometrie z DXF souboru (pCadFeatureLayer) a název třídy geodatabáze, která bude 
konverzí vytvořena (strFeatureClsName). ImportDBAcces vrací hodnotu True, pokud 
konverze proběhne správně.  

Následuje popis procedury ImportDBAcces. 

pFieldCheck.Validate pFCFieldsDXF, pEnumFieldError, pFCFieldsDB (3) 

 
Před vlastní konverzí je třeba provést test názvů polí, jež se budou převádět (3). Jedinou 
vstupní hodnotou této metody je proměnná pFCFieldsDXF, která obsahuje názvy polí 
v atributové tabulce třídy prvků DXF souboru. pEnumFieldError slouží k procházení 
polí, která se nepovedlo převést, a pFCFieldsDB jsou pole, jež je možné převést. Při 
převedení polí jsou testovány čtyři chybové stavy. Pole není převedeno, pokud je jeho 
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název klíčové slovo SQL, pokud je název duplikát už převedeného pole, pokud název 
obsahuje nepřípustné znaky nebo pokud je název pole příliš dlouhý. 

V další části je nalezeno pole, které obsahuje definici geometrie dané třídy prvků. 
Z tohoto pole je získán typ geometrie a je uložen do proměnné pFCGeoDefDB.  

Dim pFCGeoDefEditDB As IGeometryDefEdit 

Set pFCGeoDefEditDB = pFCGeoDefDB 

pFCGeoDefEditDB.GridCount = 1 (4) 

pFCGeoDefEditDB.GridSize(0) = DefaultIndexGrid(pFeatureClsDXF) 

Set pFCGeoDefEditDB.SpatialReference = 
GeoField.GeometryDef.SpatialReference 

 
Kód v ukázce (4) zajišťuje nastavení typu geometrie a velikosti mřížky. Nastavení 
velikosti mřížky provede procedura DeafaultIndexGrid. Ta je tvořena kódem převzatým 
z internetového serveru firmy ESRI: http://arcobjectsonline.esri.com/. DefaltIndexGrid 
jsem použil jako klasickou „černou skříňku“. Vím, že poskytuje výstup, který potřebuji 
získat, ale vlastním kódem této procedury jsem se nezabýval. 

Dále jsou pomocí objektu QueryFilter (viz kapitola 6.4.4) vybrána pole, která chceme 
převést. Převedou se samozřejmě jenom ta pole, která prošla při testu názvů. 

Posledním nastavením před provedením vlastní konverze je otevření nové geodatabáze 
a nastavení názvů nových objektů v geodatabázi. Bude vytvořena nová Featureclass 
(třída prvků). Její název je převzat ze vstupního parametru procedury 
strFeatureClsName. Pro další zpracování je výhodou jednoduchá struktura databáze, 
proto bude Featureclass vytvořena jako Dataset. Výsledná databáze tak bude po 
ukončení obsahovat pouze tři FeatureClasses, jednu pro každý typ geometrie. 

 
pFCToFC.ConvertFeatureClass(pFeatureClsDXFName, pQueryFilter,  

 Nothing, pFeatureClassDBName, pFCGeoDefDB,  (5) 

 pFCFieldsDB, "", 1000, 0)  

 
Vlastní konverze je provedena pomocí metody ConvertFeatureClass objektu 
FeatureDataConverter (5). Vstupní parametry jsou popisovány v pořadí, ve kterém jsou 
uvedeny v ukázce (5). Odkaz na Featureclass DXF souboru. Filtr, jenž určuje, které 
prvky chceme převést. Dalším parametrem je hodnota Nothing. Na tomto místě by se 
nacházel název dataset, my však tvoříme samostatnou Featureclass. Následuje právě 
název výstupní Featureclass, typ geometrie a množina názvů polí, které je možné 
konvertovat. Další dva určují hodnoty configKey a FlushInterval. Posledním je určení 
okna aplikace, ke kterému se operace vztahuje. Hodnota „0“ se používá, pokud není 
operace spouštěna z nějaké konkrétní aplikace, ale z příkazové řádky. 
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Během výpisu chyb je hodnota ImportDBAcces nastavena na True a tato hodnota bude 
vrácena proceduře LoadCadDrawingLayers. 

Po skončení cyklu, ve kterém se volá procedura ImportDBAcces, je procedura 
LoadCadDrawingLayers ukončena a skript se vrátí do procedury MainSub. 

 

6.4.4 Metody výběru v ArcObjescts 
 
V tomto odstavci si vysvětlíme možnosti výběru dat v geodatabázi. Celá moje práce je 
v podstatě postavena na výběru množiny prvků, se kterou je potom provedena nějaká 
operace. Máme v podstatě dvě možnosti. Výběr podle atributů jednotlivých prvků 
(objekt QueryFilter) a výběr podle geometrických vlastností těchto prvků (objekt 
SpatialFilter). 

Objekt QueryFilter 
Objekt QueryFilter slouží k výběru prvků podle atributů. K definici výběru používá 
SQL dotazy definované jako textový řetězec uložený ve vlastnosti WhereClause. Kromě 
WhereClause má tento objekt ještě dvě vlastnosti. SubFields umožňuje nastavit pole, ze 
kterých bude QueryFilter vybírat. Pokud tato vlastnost nastavena není, budou 
prohledána všechna pole. OutputSpatialReference obsahuje definici prostorového 
umístění objektu. Tuto vlastnost lze nastavit pouze odkazem, ne hodnotou. 

Pro vytváření výběrového řetězce se používají klíčová slova SQL. Pro nastavení 
hodnoty WHERE jsou k dispozici tato klíčová slova: Like, And, Or a Not. 
V ArcObjects tedy není podporováno třídění pomocí metody ORDER BY. Pokud 
potřebujeme získat setříděná data, musíme použít objekt TableSort. Použití ORDER BY 
bude přidáno v budoucnu. 

TableSort umožňuje nastavení, která dokáží třídění přesně specifikovat. Lze nastavit 
třídění vzestupně nebo sestupně, rozlišování velkých a malých písmen, zadání filtru, 
který specifikuje data, jež chceme třídit a kolik prvních znaků řetězce chceme pro 
třídění použít. Data pro třídění můžeme tomuto objektu přiřadit třemi způsoby. 
Vlastnosti Table přiřadíme tabulku, vlastnosti SelectionSet přiřadíme vybrané prvky 
uložené v objektu SelectionSet, nebo vlastnosti Cursor přiřadíme kurzor, který ukazuje 
na určená data. Setřídění je provedeno metodou Sort. Vlastnost Rows je kurzor, který 
ukazuje na setříděná data. Podrobný popis vlastností a metod objektu TableSort 
nalezneme v [5], [7]. 

Objekt SpatialFilter 
Objekt SpatialFilter slouží k výběru prvků podle prostorových vztahů jednotlivých 
prvků. Při jeho použití je nutné zadat vlastnosti Geometry – typ geometrie 
vyhledávaných prvků, GeometryField – pole obsahující typ geometrie a SpatialRel – 
definuje prostorové vztahy použité pro výběr prvků. Ostatní vlastnosti jsou nepovinné. 
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Prostorové vztahy jsou určeny konstantou esriSpatialRelEnum. Tato konstanta může 
nabývat desíti různých hodnot. Hodnota esriSpatialRelUndefined znamená, že 
prostorový vztah není definován. Ostatní hodnoty určují prostorové vztahy dvou 
objektů: překrytí, protínání, zda první prvek se nachází uvnitř prvku druhého nebo 
naopak a protínání obalů jednotlivých prvků. Pro vyhledání prvků, které vstoupí do 
porovnání, lze použít řetězec WhrereClause, jehož popis je uveden v předchozím 
odstavci. 

 

6.4.5 Odstranění duplicit v databázi 
 
Importovaná databáze obsahuje duplicitní data (viz 6.2.1). Třída polygonů obsahuje 
linie uzavřené během kreslení mapy v programu OCAD a třída linií obsahuje obvodové 
linie všech polygonů. Odstranění duplicit probíhá v proceduře CleanFeatureClass. 

 

CleanFeatureClass(pTableO As ITable, pWorkspaceDB As IWorkspace) (6) 

 
Vstupními parametry (6) procedury CleanFeatureClass jsou tabulka symbols řídícího 
souboru ocad.mdb, reprezentovaná proměnnou pTableO a prostředí sloužící k přístupu 
k databázi importované z DXF souboru pWorkspaceDB. 

 
Set pEnumDSNameDB = pWorkspaceDB.DatasetNames(esriDTFeatureClass) 

Set pDSNameDB = pEnumDSNameDB.Next (7) 

 
V první části jsou získány názvy jednotlivých tříd prvků obsažených v databázi.. 
K tomu slouží objekt EnumDatasetName zastoupený proměnnou pEnumDSNameDB 
(7). Je to vlastně ukazatel sloužící pro procházení podle názvů jednotlivých Dataset. 
Protože databáze neobsahuje Dataset, ale přímo FeatureClass, použijeme ho pro 
procházení tříd prvků. Aktuální prvek je pomocí metody next přiřazen proměnné 
pDSNameDB, která je typu IDatasetName. 

 
Set pWorkEditDB = pWorkspaceDB 

pWorkEditDB.StartEditing False (8) 

pWorkEditDB.StartEditOperation 

 
Jelikož budeme měnit strukturu databáze, je nutné otevřít databázi pro editaci (8). To 
lze zajistit použitím objektu WorkspaceEdit (editace prostředí). Ukazatel na tento objekt 
je přiřazen proměnné pWorkEditDB. Pro inicializaci této proměnné je použit proces 
nazvaný QueryInterface. pWorkEditDB umožňuje práci se stejným objektem, v tomto 
případě s databází, jako proměnná pWorkspaceDB, ale poskytuje jiné vlastnosti 
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a metody. Metoda StartEditing začíná editaci prostředí, ve kterém se databáze nachází. 
Parametrem této metody je hodnota typu Boolean. Určuje možnost použití operací 
Undo a Redo, v českých aplikacích známých jako vzad a vpřed. Hodnota False použití 
Undo a Redo zakazuje. 

 
Do While Not pDSNameDB Is Nothing 

  Set pFeatClassDB = pFeatWorkspcDB.OpenFeatureClass(pDSNameDB.Name) 

  *** 

  Set pDSNameDB = pEnumDSNameDB.Next (9) 

Loop 

 
Další průběh procedury je uzavřen v cyklu (9). Podmínkou cyklu je inicializovaná 
proměnná pDSNameDB, testovaná hodnotou Nothing. Této proměnné je přiřazen 
ukazatel vždy na aktuální třídu prvků. Cyklus slouží pro procházení všech tříd 
v databázi. Prvním příkazem v cyklu je otevření aktuální třídy prvků, na kterou ukazuje 
proměnná pDSNameDB. Naopak posledním příkazem cyklu je posunutí ukazatele na 
následující třídu. Pokud cyklem prošly všechny třídy, je hodnota ukazatele nastavena na 
hodnotu Nothing a cyklus bude ukončen. Tento cyklus proběhne třikrát, protože 
importovaná databáze obsahuje tři třídy prvků: points, polylines a polygons. 

 
Následující popis se vztahuje ke každému průchodu cyklem (9).  

Nejdříve jsou pomocí QueryFilter vybrány všechny prvky, které daná třída obsahuje, 
a jsou uloženy do proměnné pSelectSet, jež je typu ISelectionSet (množina vybraných 
prvků). Všechny prvky této množiny jsou následně setříděny vzestupně podle hodnot 
pole layer a přiřazeny proměnné pFeatCursorDB typu IFeatureCursor, tedy ukazatel 
na prvek. Metodou next je ukazatel na první prvek výběru uložen do proměnné 
pRowDB, která je řídící proměnnou dalšího cyklu. Ten proběhne tolikrát, kolik je 
v aktuální třídě prvků. 

 
Public Function ReturnFieldIndex(aRowDB As IRow, strFieldName As 
String) As Integer 

  Dim pFields As IFields 

  Dim pField As IField   

  Set pFields = aRowDB.Fields (10) 

  ReturnFieldIndex = pFields.FindField(strFieldName) 

End Function 

 
Hodnota pole layer, tedy číslo vrstvy, je přiřazena proměnné strSymbol. Nemusí tak 
být pokaždé znovu vyhledávána. Hodnota je z proměnné pRowDB získána vlastností 
Value, jediný parametr této vlastnosti je celočíselný index pole, jehož hodnotu chceme 
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získat. Aby index nemusel být nastaven tzv. „natvrdo“, ale aby bylo možno měnit 
pořadí polí v tabulce, je vyhledání indexu provedeno procedurou ReturnFieldIndex (10). 
Vstupními parametry jsou řádek tabulky, který právě zpracováváme, a název pole, které 
chceme najít. Funkce vrací index pole v tabulce nebo hodnotu -1, pokud pole nebylo 
nalezeno. 

 
Pomocí QueryFilter je vybrán řádek tabulky symbols souboru ocad.mdb obsahující 
vlastnosti pro vrstvu aktuálního řádku pRowDB a přiřazen proměnné pCursorO. 
Ukazatel na aktuální prvek (v tomto případě jediný) je uložen do proměnné pRowO. 
Pokud se číslo vrstvy v tabulce symbols nenachází, je proměnná pRowO nastavena na 
hodnotu Nothing. To znamená, že uživatel použil prvek, který není definovaný 
v mapovém klíči map pro orientační běh ISOM 2000.  

 
Do While pRowO Is Nothing 

   strSymbol = strSymbol - intTest * 10 (11) 

   Set pQueryFilterO = New QueryFilter 

   pQueryFilterO.WhereClause = "symbol = " & strSymbol - strSymbol 
Mod 10 

   Set pCursorO = pTableO.Search(pQueryFilterO, False) 

   Set pRowO = pCursorO.NextRow  

   intTest = intTest + 1 

Loop 

 
Kód v ukázce (10) vyhledá symbol v tabulce symbols. Vychází však z předpokladu, že 
byla splněna pravidla pro přidávání symbolů popsaná v kapitole 6.1.1. Pokud tato 
pravidla dodržena nebyla, je prvek zařazen se špatnými vlastnostmi. Program není 
schopen určit, který prvek dané pravidlo porušil, a uživatel bude muset jeho vlastnosti 
změnit ručně ve výsledné databázi. Počáteční hodnota proměnné intTest je „0“. Při 
prvním průchodu se tedy proměnná strSymbol nezmění. Při každém dalším průchodu 
bude její hodnota zmenšena o 1. Vyhledávací řetězec QueryFilter je nastaven tak, aby 
vyhledal symbol se stejnou celočíselnou částí. Pokud vyhledaný symbol v tabulce 
existuje, je změněna hodnota proměnné pRowO a cyklus bude ukončen. 

 
InsertRowO pRowO, pTableO, strSymbolO (12) 

 
Vlastnosti vyhledané vrstvy jsou zkopírovány do nového řádku tabulky symbols. Při 
kopírování je zachován původní název nově definovaného prvku. Zkopírování zajišťuje 
procedura InsertRow. Vstupními parametry jsou řádek tabulky, který bude zkopírován, 
tabulka a název nového prvku (12). 
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Následuje další rozhodovací sekvence. Když nebude název třídy prvků, jenž vychází 
z typu geometrie dané třídy, roven typu geometrie aktuálního prvku, která je uložena 
v tabulce symbols, budou z třídy prvků vybrány všechny prvky dané vrstvy. 
K procházení vybraných prvků je použita proměnná pRowDBDelete. Všechny vybrané 
vrstvy jsou vymazány. Tím je dokončeno odstranění duplicit. 

 
pWorkEditDB.StopEditOperation (13) 

pWorkEditDB.StopEditing True 

 
Na závěr procedury CleanFeatureClass je ukončena editace databáze (13). Pokud dojde 
v průběhu procedury k chybě a editace nebude ukončena, nelze skript pustit znovu a je 
třeba restartovat aplikaci ArcMap. Proto je editace ukončena i v ošetření chybových 
stavů procedury. Tím je zaručena možnost nového spuštění skriptu po chybě. 

 

6.4.6 Ořezání polygonů 
 
Při kreslení polygonů v programu OCAD spoléhá kreslič na pořadí vykreslování 
symbolů. Přesněji řečeno není v OCADu určeno pořadí symbolů, ale pořadí 
vykreslování barev. Znamená to, že pokud kreslič nakreslí plochu žlutou barvou a přes 
ni plochu zelenou barvou, na obrazovce vidí pouze plochu zelenou. Při tisku mapy se 
barvy s vyšší prioritou „vypálí“ do barev s nižší prioritou. V místě, kde se překrývají 
barvy zelená a žlutá, bude tisknuta pouze barva zelená. To se týká například hustníků, 
které jsou zobrazeny zelenou barvou, a otevřených prostor, které jsou značeny žlutou 
barvou. 

Při exportu z OCADu do DXF souboru ale není toto překrývání ošetřeno, a překrývající 
se polygony jsou tedy importovány do geodatabáze. Tuto chybu opravuje procedura 
TopoDifferencePolygons. Ořezání polygonů se řídí tabulkou symbols souboru 
ocad.mdb. Sloupec priority udává pořadí polygonů a sloupec overlay udává, jestli daný 
polygon překrývá polygony s nižší prioritou nebo ořezání podél tohoto polygonu 
proběhne. Prvky zobrazující podrost nebo bažiny překrývají polygony s nižší prioritou 
a ořezání neproběhne, zatímco prvky zobrazující například vodní plochy nesmí 
překrývat prvky zobrazující porosty, proto ořezání v tomto případě proběhne. Popis 
všech polí tabulky symbols je uveden v kapitole 6.3. 
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Set pTableSortO = New TableSort 

Set pQueryFilterO = New QueryFilter 

pQueryFilterO.WhereClause = "type = 'polygon'" 

With pTableSortO 

   .Fields = "priority" (14) 

   .Ascending("priority") = True 

   Set .QueryFilter = pQueryFilterO 

   Set .Table = pTableO 

End With 

pTableSortO.Sort Nothing  

 
Vstupními parametry procedury TopoDifferencePolygons jsou tabulka symbols a  
prostředí sloužící k přístupu k databázi importované z DXF souboru. Nejdříve je 
otevřena třída polygonových prvků a databáze je otevřena k editaci. Následuje výběr 
všech řádků, které obsahují informace o polygonových prvcích z tabulky symbols, 
a setřídění těchto řádků podle pole priority. Ke třídění je použit objekt TableSort 
přiřazený proměnné pTableSortO (14). Jedinými povinnými parametry při nastavení 
třídění jsou vlastnosti Fields a potom vlastnost určující zdroj tříděných dat. Tento zdroj 
může být tabulka nebo objekt SelectionSet. V tomto případě je třídění aplikováno na 
tabulku symbols. Třídit se bude vzestupně, jak udává hodnota True u vlastnosti 
Ascending, podle pole priority. K vyhledání polygonů je použit QueryFilter. Vlastní 
setřídění provede metoda Sort objektu TableSort. Vlastnost Rows objektu TableSort 
obsahuje setříděná data. Ta jsou přiřazena proměnné pCursorO a ukazatel na první 
řádek setříděných řad je uložen do proměnné pRowO.  

 
Set pSelectSet = pFeatClassDB.Select(pPomFilter,  

 esriSelectionTypeIDSet, esriSelectionOptionNormal,  (15) 

 pScratchWorkspace)  

 
Z třídy polygonů jsou vybrána všechna data a uložena do proměnné pSelectSet (15). 
Proměnná pPomFilter je inicializovaný objekt QueryFilter bez definované vyhledávací 
podmínky WhereClause. QueryFilter je povinným parametrem. Pokud je podmínka 
WhereClause prázdná, jsou vybrány všechny prvky dané třídy. Metoda Select má ještě 
další tři povinné parametry. Konstanta esriSelectionType může nabývat tří hodnot. 
Použil jsem hodnotu esriSelectionTypeIDSet, výběr je tedy založen na existenci 
automatického přidělovaní indexů. Konstanta esriSelectionOption nabývá taky tří 
hodnot. Použitá hodnota esriSelectionOptionNormal zajišťuje výstup specifikovaný 
výběrovým filtrem. Pokud není určen žádný výběr, jsou vybrány všechny prvky. 
Posledním parametrem je objekt typu IWorkspace. 
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Další průběh procedury je uzavřen v cyklu, jehož řídící proměnnou je pRowO. Na 
začátku cyklu jsou z třídy polygonů vybrány všechny polygony s prioritou, která je 
určena v tabulce symbols. Protože jsou data setříděna, jsou v prvním průchodu cyklu 
vybrány prvky s nejnižší prioritou. Ukazatel na aktuální prvek je uložen do proměnné 
pInFeatDB, která vystupuje jako řídící proměnná následujícího cyklu. V něm jsou 
všechny polygony dané priority ořezány polygony s větší prioritou. 

 
With pSpatialFilter 

     Set .Geometry = pTopoOp 

     .GeometryField = "shape" (16) 

     .SpatialRel = esriSpatialRelIntersects 

End With 

pSelectSet.Search pSpatialFilter, False, pFeatCur  

 
Pomocí SpatialFilter jsou vybrány pouze ty polygony, které se s ořezávaným 
polygonem překrývají (16). Do vlastnosti Geometrie je uložen objekt 
TopologicalOperator reprezentovaný  proměnnou pTopoOp, který obsahuje kopii 
geometrie ořezávaného polygonu. Typ geometrie je ve třídě polygonů určen polem 
shape a hodnota esriSpatialRelIntersects určuje prostorový vztah dvou polygonů – 
protínání. Ukazatel na vybrané prvky je uložen do proměnné pFeatCur.  

 
Set pFeat = pFeatCur.NextFeature 

Do Until pFeat Is Nothing 

    If Not pFeat Is pInFeatDB And 
"pRowO.Value(ReturnFieldIndex(pRowO, 'overlay'))" <> "y" Then 

        Set pGeom = pFeat.ShapeCopy 

        Simplify pGeom 

        Set pTopoOp = pTopoOp.Difference(pGeom) (17) 

    End If 

    Set pFeat = pFeatCur.NextFeature 

Loop 

Set pInFeatDB.Shape = pTopoOp 

pInFeatDB.Store 

 
Vlastní ořezání probíhá také v cyklu (17). Ořezávaný polygon, jehož kopie je uložena 
v proměnné pTopoOp, je postupně ořezán všemi polygony s vyšší prioritou, se kterými 
se překrývá,  pokud je hodnota vlastnosti overlay těchto polygonů definovaná v tabulce 
symbols různá od „y“. 

Kopie geometrie polygonu, kterým ořezávám, je uložena do proměnné pGeom. Ořezání 
je provedeno metodou Difference objektu TopologicalOperator. Ten slouží k vytváření 
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nových prvků na základě prostorových vztahů mezi dvěma dalšími. Těmito 
prostorovými vztahy mohou být ořezání (clip), protínání (intersection), vytvoření 
rozdílu (difference), sloučení (union) atd. Nevýhodou je, že porovnává pouze dva prvky, 
není ho možné použít pro porovnání množin prvků. Je tedy nutné přesně vybrat prvky, 
jež jsou pro porovnání použity. Vyhneme se tak velkému množství nepotřebných 
operací, které mohou zabírat hodně času. 

Pokud pošleme do porovnání prvky, jejichž geometrie není jednoduchá, dojde při 
porovnání k chybě. Jednoduchost geometrie prvku je uložena ve vlastnosti IsSimple 
objektu TopologicalOperator. Proto je geometrie objektů pTopoOp a pGeom 
nastavena na jednoduchou v proceduře Simplify. Ta příchozí argument uloží do 
proměnné typu TopologicalOperator2 a použije jeho metodu Simplify ke zjednodušení 
geometrie. Zjednodušení je nutné u polygonů, u kterých se okrajová linie kříží. 

Po ukončení ořezávání je nově vytvořená geometrie polygonu pTopoOp uložena zpět 
do vstupního polygonu pInFeatDB a metodou Store uložena. Poté je proměnná 
pInFeatDB nastavena na další polygon stejné priority. Po ořezání všech prvků dané 
priority jsou z množiny vybraných prvků pSelectSet vybrány polygony s vyšší 
prioritou, než byla priorita právě zpracovaná a celý cyklus se opakuje dokud nedojdeme 
k prvkům s nejvyšší prioritou. Na závěr procedury je ukončena editace databáze. 

 

6.4.7 Vytvoření konečné podoby databáze 
 
Importovaná databáze má zatím jednoduchou strukturu, vhodnou pro různé úpravy. Je 
tvořena pouze třemi featureclass, z nichž každá obsahuje všechny prvky stejného typu 
geometrie. Procedura BuildGeodatabase vytvoří konečnou podobu databáze a rozdělí 
data do několika dataset a featureclass. Struktura databáze je uvedena v příloze B. 
Rozdělení prvků do jednotlivých dataset a featureclass je přebíráno ze souboru 
ocad.mdb. 

Nejdříve jsou vybrány všechny řádky tabulky symbols souboru ocad.mdb, setříděny 
vzestupně podle polí dataset a featureclass a uloženy do proměnné pCursorO. Další 
průběh procedury je uzavřen v cyklu, při kterém se prochází všechny řádky tabulky 
symbols reprezentované proměnnou pRowO. 

Na základě hodnoty pole type v řádku pRowO je otevřena featureclass příslušného typu 
geometrie z importované databáze. Jsou z ní vybrány všechny prvky vrstvy 
reprezentované hodnotou symbol v řádku pRowO a uloženy do proměnné pFeatDB. U 
žádné mapy nejsou využity všechny vrstvy. Je tedy možné, že proměnná pFeatDB 
nebude obsahovat žádný prvek. V takovém případě se proměnná pRowO přesune na 
další řádek 
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strWhereClause = "" 

Do While Not pPomRow Is Nothing 

strWhereClause = strWhereClause & "layer = '" & 
pPomRow.Value(ReturnFieldIndex(pPomRow, "symbol")) & "' OR " (18) 

Set pPomRow = pPomCur.NextRow 

Loop. 

strWhereClause = Left(strWhereClause, Len(strWhereClause) - 4) 

pQueryFilterDB.WhereClause = strWhereClause 

 

Pokud ale vrstva není prázdná, jsou vybrány všechny řádky tabulky symbols, které 
obsahují stejné hodnoty v polích dataset a featureclass. V cyklu (18) je pak sestavena 
podmínka WhereClause filtru pQueryFilterDB. Ten slouží k výběru všech prvků, které 
budou tvořit jednu novou featureclass, z třídy prvků importované databáze. 

 
CopyFeatureClassToFeatureDataset(ByVal strFCName As String, _ 

 ByVal strFDName As String, _ 

 ByVal strOutFCName As String, _ (19) 

 ByVal pFeatWorkspc As IFeatureWorkspace, _ 

 ByVal pQueryFilter As IQueryFilter) 

 
Vlastní překopírování prvků provádí procedura CopyFeatureClassToFeatureDataset 
(19). Jejímu popisu se budu věnovat v následujícím textu. Vstupními parametry této 
procedury jsou názvy vstupní a výstupní featureclass (strFCName, strOutFCName) , 
název dataset (strFDName), prostředí sloužící k přístupu k importované databázi 
(pFeatWorkspc) a filter pro výběr kopírovaných prvků (pQueryFilter). 

Nejdříve je otevřena vstupní featureclass a vyhledán dataset, do kterého budou data 
zkopírována. Pokud dataset nebude nalezen, bude vytvořen nový. SpatialReference 
a definice geometrie je převzatá ze vstupní featureclass.  

 
Set pExpOp = New ExportOperation 

pExpOp.ExportFeatureClass pInDatasetName, pQueryFilter, (20) 

 Nothing,pGeometryDef, pFeatureClassName, 0  

 
K překopírování dat ze vstupní featureclass (pIndatasetName) do výstupní 
featureclass (pFeatureClassName) je použita metoda ExportFeatureClass objektu 
ExportOperation, který je reprezentovaný proměnnou pExpOp (20). Dalšími vstupními 
parametry jsou definice geometrie výstupní třídy prvků (pGeometryDef) a filtr pro 
výběr kopírovaných prvků (pQueryFilter). Po tomto překopírování je nastaveno 
AliasName nově vytvořené výstupní třídy. Při načtení dat do ArcMapu se u potom 
u featureclass zobrazí právě toto AliasName a ne její skutečný název.  
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Po ukončení procedury CopyFeatureClassToFeatureDataset se provádění skriptu vrací 
do procedury BuildGeodatabase. Proměnná pRowO je nastavena na další řádek. 
Procedura bude ukončena ve chvíli, kdy budou zkopírovány všechny prvky a do 
proměnné pRowO bude uložena hodnota Nothing a původní tři featureclass budou 
smazány. 

 
 

6.4.8 Zobrazení výsledné databáze v ArcMapu 
 
Načtení výsledné databáze do ArcMapu a její zobrazení je realizováno v proceduře 
DisplayGeodatabase. Ta je tvořena dvěma vnořenými cykly. Vnější cyklus slouží pro 
procházení všech dataset obsažených v databázi. Vnitřní cyklus prochází všechny 
featureclass obsažené v daném dataset. V rámci vnitřního cyklu je také vytvořena nová 
FeatureLayer, které jsou přiřazena data aktuální featureclass a která je otevřena 
v aplikaci ArcMap.  

 

6.5 Ohodnocení vrstevnic 

 
 

Obr. 6.3: Vývojový diagram nástroje na ohodnocení vrstevnic 
 

Zdrojový kód tohoto nástroje je rozdělen do tří modulů. V modulu ThisDocument se 
nachází událostní procedury UIToolControl1_MouseDown a UIToolControl1_Select. 
V modulu contours potom procedury EvaluateContours a MakeListbox. Třetí modul 
tvoří formulář ContourForm, který slouží ke vstupu uživatelských dat. Stejně jako při 
popisu konverze dat, je dobré mít při čtení následujícího textu otevřen zdrojový kód. 
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Při výběru nástroje na ohodnocení vrstevnic v ArcMapu se spustí procedura 
UIToolControl1_Select, která zkontroluje, zda je v ArcMapu vybrána vrstva obsahující 
liniové prvky. Pokud tomu tak není, je uživatel na chybu upozorněn. Nástroj ale zůstane 
vybrán. Uživatel ho může znovu aktivovat vybráním jiného nástroje z libovolné 
nástrojové lišty a opětovným zvolením nástroje na ohodnocení vrstevnic, nebo 
kliknutím myší v okně Data View.  

Pokud je liniová vrstva vybrána, načte se formulář ContourForm, který umožňuje 
uživateli zadat informace potřebné pro ohodnocení vrstevnic. Formulář obsahuje 
následující prvky: 

 
 

Obr. 6.4: Formulář ContourForm   
 

ListBox: ListBox slouží k výběru pole,  do něhož se zapíšou hodnoty nadmořské 
výšky vrstevnic. Původní hodnoty v tomto poli budou přepsány. Načtení 
názvů polí do ListBoxu zajišťuje procedura MakeListbox. Ta načte názvy 
všech polí datového typu long a double, vyskytujících se ve vybrané 
vrstvě. Formulář neumožňuje vytvoření nového pole. Pokud chce 
uživatel zadat hodnoty vrstevnic do nového pole, musí jej nejdříve 
vytvořit, a poté spustit ohodnocení znovu. 

TextBox1: Do tohoto textového pole zadá uživatel nadmořskou výšku první 
vrstevnice, kterou ohodnocuje. Znaky povolené v tomto okně jsou jen 
číslice. 

TextBox2: Do TextBox2 zapíše uživatel rozestup vrstevnic. Opět může použít pouze 
znaky číslic. Nejmenší interval vrstevnic může tedy být 1 metr. 

OptionGroup: Množina dvou prvků OptionButton slouží k určení, zda bude 
ohodnocení probíhat vzestupně nebo sestupně. 
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OkButton: Spustí samotné ohodnocení vrstevnic. Po jeho zmáčknutí se formulář 
skryje a uživatel nakreslí pomocnou linii protínající ohodnocované 
vrstevnice. Čára může být lomená, dokonce může vrstevnici protínat 
vícekrát. Při běhu skriptu se zjišťuje pouze zda linie vrstevnici protnula. 
Pořadí protnutí nerozhoduje. Linie je ukončena dvojitým poklepáním 
levého tlačítka myši. 

StornoButton: Stisknutím tohoto tlačítka je skript ukončen a formulář odstraněn 
z paměti. 

HelpButton: Zobrazení nápovědy. 

 
Ve formuláři musí uživatel vyplnit ListBox a oba TextBoxy. Pokud tak neučiní, je po 
stisknutí tlačítka OkButton na chybu upozorněn, a musí zadání doplnit. V případě, že 
zadá všechny požadované hodnoty, formulář se skryje a aktivuje se procedura 
UIToolControl1_MouseDown. Ta vytvoří pomocnou linii pLine. Pokud je linie 
vytvořená, je přidán segment do proměnné pGraCont typu IGraphicsContainer. Poté 
je zavolána procedura EvaluateContours. Vstupními parametry této procedury jsou 
pomocná linie (pLine) a mapový dokument otevřený v ArcMap (pMxDoc). Pomocí 
objektu SpatialFilter jsou vybrány vrstevnice protnuté pomocnou linií. V následujícím 
cyklu jsou pomocí objektu ProximityOperator (proměnná pProxOp) vypočteny 
nejkratší vzdálenosti všech vybraných vrstevnic do počátečního bodu pomocné linie. 
Vycházím z předpokladu, že vrstevnice se neprotínají, a tedy bližší vrstevnice bude 
blíže počátečnímu bodu pomocné linie v každém bodě této vrstevnice. Nezáleží na tom, 
zda tento bod leží na pomocné linii nebo nikoli. Hodnoty vzdáleností se přechodně uloží 
do pole zadaného v ListBoxu. Vybrané vrstevnice jsou přidány do výběru, který se 
zobrazí v okně ArcMapu. 

Objekt TableSort (pTableSort) tabulku vybraných vrstevnic podle vzdálenosti 
vypočtené v předchozím kroku. 

 
Do While Not pRow Is Nothing 

  pRow.Value(intFieldIndex) = intContourValue 

  pRow.Store (21) 

  If ContourForm.OptionButton1.Value Then 

    intContourValue = intContourValue + ContourForm.TextBox2.Value 

  Else 

    intContourValue = intContourValue - ContourForm.TextBox2.Value 

  End If 

  Set pRow = pCursor.NextRow 

Loop 
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V cyklu (21) jsou do vybraného pole uloženy hodnoty nadmořské výšky, získané z 
proměnné intContourValue. Pokud je ve formuláři ContourForm zaškrtnuto pole 
OptionButton1, je hodnota rozestupu vrstevnic v každém průchodu cyklem přičítána 
k hodnotě intContourValue. V opačném případě je rozestup vrstevnic odečten. 

Běh skriptu se vrátí do procedury UIToolControl1_MouseDown, kde je pomocná linie 
smazána a po překreslení obrazu se ohodnocené vrstevnice zvýrazní. Formulář 
ContourForm se opět zobrazí. V ohodnocování může uživatel pokračovat zmáčknutím 
tlačítka OK. Po stisknutí tlačítka Konec je zrušeno zvýraznění ohodnocených vrstevnic 
a skript je ukončen. 

 

7. Implementace mapového klíče v ArcGIS 
 
Aplikace ArcGIS odděluje správu dat a symbologii pro jejich zobrazení. Data jsou 
načtena aplikací ArcMap a teprve poté je možné přiřadit jednotlivým prvkům symboly. 
Pro už vytvořená data je možné uložit cestu k těmto datům a nastavení symbologie do 
zvláštních souborů, tzv. Layer File, které se ukládají na disk počítače s příponou *.lyr. 
Tyto soubory je nutné vytvořit pro každou FeatureClass zvlášť. Při otevření Layer File 
je načtena i symbologie. 

Další možností je uložení dat s nastavenou symbologií v projektu, tedy v souboru 
s příponou *.mxd. Při dalším otevření projektu jsou data zobrazena správnými symboly. 
Principem je tedy otevření dat a jejich uložení se správnou symbologií. 

 

7.1 Uložení symbolů v ArcMap 
 
Symboly jsou uloženy sešitech stylů. Na disku počítače je najdeme v souborech 
s příponou *.style. Styly neobsahují jen definici bodových, liniových, polygonových 
a textových symbolů, ale také znaky pro zobrazení měřítek a souřadnicových sítí. Dále 
obsahuje nastavení barev a barevných přechodů. 

Při otevření ArcMapu jsou načteny dva styly: ESRI.style a uživatelský styl uložený ve 
složce osobních nastavení každého uživatele. Další styl je možné otevřít v menu 
„Tools“→„Styles“→„Style References“ zaškrtnutím příslušného políčka. Tlačítko Add 
umožňuje přidat styl z externího souboru. 
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7.2 Definování stylu OB.style 
 
Standardní styly dodávané s aplikací ArcMap neobsahují symboly potřebné pro správné 
zobrazení map pro orientační běh. Proto jsem použil nástroj Style Manager, který 
nalezneme v menu „Tools“→„Styles“, k vytvoření stylu OB.style. 

 

 
 

Obr 7.1: Style Manager slouží k úpravě stylů 
 
Při jeho definování jsem opět vycházel z mapového klíče ISOM 2000. Nejdříve jsem 
nadefinoval barvy použité v tomto mapovém klíči, hodnoty pro jejich definici jsem 
převzal z nastavení barev v programu OCAD. Následovala definice bodových, 
liniových a polygonových symbolů. Při zadání nového prvku je třeba nastavit jeho 
vlastnosti v okně Symbol Property Editor (editor vlastností symbolu). Symboly jsem 
pojmenoval tak, aby odpovídaly hodnotám pole layer v importované databázi a bylo je 
tedy možno přiřadit jednotlivým prvkům databáze. 

ArcGIS není kartografický program. Přesto umožňuje vytvořit složité symboly. 
Umožňuje také nastavit rozměry jednotlivých symbolů. Mnoho rozdílů s klíčem ISOM 
2000 tedy nenajdeme. Jedna z mála odchylek vznikla při definici přerušovaných nebo 
tečkovaných čar (např. rozhraní porostů). Není možné přesně zadat hodnoty rozestupu 
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jednotlivých čárek nebo teček. Další odchylka vznikla při definici složených 
polygonových symbolů (např. sad, pole). Tyto symboly jsou tvořeny jednobarevným 
polygonem, který je překryt pravidelným rastrem bodů. V ISOM 2000 jsou jednotlivé 
řádky tohoto rastru vzájemně posunuty. ArcGIS ale umožňuje buďto úplně pravidelné, 
nebo naopak úplně nahodilé rozmístění bodů rastru. 

Mým cílem ale nebylo vytvoření kartografického výstupu, který by byl nerozeznatelný 
od vstupních dat v programu OCAD. Malé odchylky od mapového klíče ISOM 2000 
tedy nemají vliv na kvalitu výstupních dat. 

 

7.3 Přiřazení symbolů datovým vrstvám 
 

 
 

Obr 7.2: Okno nastavení vlastností vrstvy v ArcMap 
 

Výslednou databázi načteme do ArcMapu. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na název 
FeatureClass  zobrazíme menu, ze kterého vybereme poslední položku označenou 
Properties (vlastnosti). V záložce Symbology (symbologie) otevřeme položku 
Categories (kategorie). Poslední možností výběru v této položce je Match to symbols in 
a style (přiřadit symbol ze sešitu stylů). Po kliknutí na tento výběr se v hlavním okně 
zobrazí položka výběru pole  (ValueField), výběru stylu (match to symbol in a style) 
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a tabulka symbolů, na které bude daný styl aplikován. Hodnotu pole nastavíme na 
Layer, styl nastavíme na OB.style. Tlačítkem Match Symbols (přiřadit symboly) 
následně přiřadíme prvkům symboly obsažené ve stylu OB.style. Kliknutím na tlačítko 
OK nastavení potvrdíme a ukončíme editaci vlastností dané vrstvy. Takto zobrazená 
data uložíme jako projekt. Při dalším otevření tohoto projektu budou prvky zobrazeny 
se správnými symboly.  

 

8. Závěr 
 
V teoretické části jsem se věnoval popisu dvou metod, které se stále více rozmáhají při 
tvorbě map pro orientační běh: mapování na základě ortofota a mapování s použitím 
GPS. Zejména bez ortofota se dnes už mapař do lesa nevydá. Teoretická část také 
obsahuje popis programových prostředků použitých v praktické části: programovacího 
jazyka Visual Basic a jeho vývojového prostředí a ArcObjects, předprogramovaných 
modulů obsahujících funkce GIS systému ArcGIS firmy ESRI. 

Mnohem větší pozornost jsem ale věnoval praktické části, ve které jsem se zabýval 
programovým řešením převodu vektorových dat z programu OCAD do geodatabáze. 
Řešení je rozděleno na několik úkolů. Nejdříve bylo nutné vytvořit strukturu 
geodatabáze, a na jejím základě nastavit vlastnosti převodu v souboru ocad.mdb. 
Následovalo vlastní programové řešení. Závěr praktické části byl věnován implementaci 
mapového klíče ISOM 2000, který umožní korektní vizualizaci dat v prostředí ArcGIS. 

V současnosti je možné převést do geodatabáze pouze mapy pro orientační běh 
založené na mapovém klíči ISOM 2000. Protože ale převod probíhá na základě 
informací uložených v souboru ocad.mdb, je možné vytvořit převodní tabulku i pro jiné 
typy map. Jediným omezením je, aby digitální podoba těchto map byla uložena 
v souboru typu DXF, DWG nebo DGN. Pokud je tato podmínka splněna a  pokud je 
vytvořena odpovídající převodní tabulka, převodu jakéhokoli dalšího typu mapy do 
geodatabáze firmy ESRI nic nebrání. 
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Přehled zkratek 
 
OB – Orientační běh 
GIS – Geografický informační systém 
DXF -  Drawing Interchange File 
GPS – Global Positioning System 
ISOM 2000 – International Specification for Orienteering Maps 
DMT – Digitální model terénu 
Pixel – Picture element 
ZABAGED – Základní báze geografických dat 
WGS84 –  World Geographic System 1984 
S-JTSK – Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
VBA – Visual Basic for Applications 
COM – Component Object Model 
DLL – Dynamic-link library 
API – Application Programming Interface 
ByVal – By value 
ByRef – By reference 
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Příloha A 
Příloha A obsahuje obrazovou ukázku využití ortofota při tvorbě mapy pro orientační 
běh. Obrázky jsou převzaty ze [3]. 

 
 

Obr. A1: Ortofoto 
 
 

 
 

Obr. A2: Vyhodnocení ortofota 
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Obr. A3: Výstup mapování v terénu 
 
 

 
 

Obr. A4: Výsledná mapa 
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Příloha B 
 
Struktura databáze založené na mapovém klíči map pro orientační běh ISOM 2000. 
Sloupce datasets a featureclasses obsahují názvy datasets, resp. featureclasses. Sloupec 
shape udává typ geometrie prvků dané featureclass. Prvky jsou přiřazeny do 
jednotlivých featureclasses podle hodnot pole symbol v tabulce symbols souboru 
ocad.mdb (viz kapitola 6.3). 

  
datasets featureclasses shape

porosty porosty polygony
hranice porostů linie
doplňky porostů body

vodstvo vodní plochy polygony
vodní toky linie
další prvky vodopisu body

komunikace silnice linie
železnice linie
lesní cesty linie

výškopis vrstevnice linie
terénní tvary linie
další prvky výškopisu body

skály a balvany skály polygony
skalní srázy linie
kameny a jeskyně body

umělé objekty inženýrské sítě linie
zdi a ploty linie
budovy polygony
zastavěné plochy polygony
ostatní prvky body
tunel linie
střelnice linie

technické značky severníky linie
registrační značky body

dotisk kontroly body
tratě linie
zakázané oblasti polygony

LOB stopy linie
upravená plocha polygony

MTBO tratě - MTBO linie
parkový OB budovy v park OB polygony

cesty linie
stupně body
zpevněná plocha polygony

doplňky doplňky linie  
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Příloha C  
 
Obsah přiloženého CD a popis spuštění projektu. 

 

Adresářová struktura přiloženého CD:  
- projekt 
 - moduly     - adresář obsahuje vyexportované 
    programové moduly 
 - ob.mxt     - projekt 
 - ob.style     - symbologie podle ISOM 2000 
 - ob.xml     - součást projektu ob.mxt 
 - ocad.mdb    - řídící soubor konverze 
 
- testovaci_data  
 - kralovice.dxf    - soubor DXF programu OCAD 
 
- ukazka_vystupu 
 - kralovice.gif    - obrazová ukázka výstupních dat 
 - kralovice.mdb    - vytvořená geodatabáze 
 - kralovice.mxd    - výsledný projekt aplikace ArcMap 
 
- Jakub_Jirka-diplomova_prace.pdf   - text diplomové práce 
- popis.txt     - popis obsahu CD 
 

Popis spuštění projektu: 
Po otevření projektu ob.mxt z adresáře projekt v aplikaci ArcMap se v nástrojové liště 
Standard zobrazí dvě nové ikony (viz Obr. C1).  

 

 
 

Obr. C1: Ikony projektu 
 

Levá ikona spustí konverzi dat z DXF souboru do geodatabáze a ikona umístěná vpravo 
spustí skript ohodnocení vrstevnic. 
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