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Abstrakt
Diplomová práce je orientována do oblasti databází a kartografie, respektive do databázově řízené 
kartografie.  Iniciátorem  práce  je  firma  ARCDATA PRAHA s.r.o.  V  práci  je  nejdříve  uvedena 
rešerše  přístupů  k  databázové  kartografii  (databázově  řízené  kartografii),  následovaná  rešerší 
globálních  geografických  on-line  datových  bází  a  zdrojů  (poskytovatelů)  celosvětových  dat 
vhodných  pro  tvorbu  geografické  databáze  různých  měřítek.  Dále  jsou  popsány  topografické 
mapové  šablony  různých  měřítek  a  v  praktické  části  se  práce  zaměřuje  na  plnění  vybrané 
topografické  šablony.  Je  realizován převod (konverze)  dat  mezi  daty ZABAGED a  vytvářenou 
geodatabází,  jejíž  struktura  je  definována  pomocí  dané  topografické  mapové  šablony  velkých 
měřítek (International Topographic Map Template Large Scales). V práci je provedena a popsána 
analýza konverze dat jednotlivých prvkových tříd vytvářené databáze (databáze plněné korektními 
daty) a podle této analýzy jsou vytvořeny konverzní nástroje (modely), které zmíněnou konverzi 
uskutečňují.  Následně  je  uvedena  i  diskuze  o  problémech  či  vylepšeních,  které  se  v  průběhu 
zpracování práce vyskytly. Výstupem práce je mapová šablona s geodatabází naplněnou daty za ČR, 
vytvořený soubor modelů pro konverzi dat a popis postupu práce.

Klíčová slova
databáze,  geografická databáze,  geodatabáze,  kartografie,  geografický informační  systém (GIS), 
vizualizace, geovizualizace, mapová šablona, Esri, ZABAGED, konverze dat

Abstract
The thesis is focused in the area of databases and cartography, or a database-driven cartography. 
The  initiator  of  the  work  is  the  company ARCDATA PRAHA s.r.o.  The  search  that  is  first 
mentioned approaches to the cartography database (database-driven cartography), followed by the 
searches of global geographic on-line data bases and sources (providers) of global data suitable for 
creating a database of different geographical scales. The following describes the topographic map 
templates of various scales, and the practical part of the work is focused on the implementation of 
the selected topographic map template. It is implemented transfer (conversion) of data between the 
data of ZABAGED and the created geodatabase, whose structure is defined by the topographic map 
template  of  large  scales  (named  International Topographic Map Template Large Scales).  In  this 
thesis is performed and documented the analysis of the data conversion into the particular feature 
classes of the database (a database filled with correct data) and according to this analysis are created 
conversion tools (models), where that conversion of data take a place. Following is a discussion of 
the  problems  or  improvements  that  the  work  occurred  during  processing.  The  result  is  a  map 
template with a geodatabase filled with data for the Czech Republic, created a set of models for data 
conversion and the description of the work.

Keywords
database, geographical database, geodatabase, cartography, geographic information systém (GIS), 
vizualization,  geovisualization,  map  template, Esri,  Fundamental  Base  of  Geographic  Data 
(ZABAGED), data conversion
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1 Úvod
V  průběhu  magisterského  studia  se  autor  setkal  s  problematikou  spojení  datových  bází 
a vizualizace prostorových dat. Tato problematika mě zaujala, a to se ukázalo jako vhodný 
podklad pro spolupráci s firmou ARCDATA PRAHA s.r.o. Potřebou firmy bylo prozkoumat 
oblast topografických mapových šablon (Topographic Map Template) firmy Esri Inc. Mapové 
šablony se zabývají databázově řízenou kartografií a to mě upoutalo natolik, že již v průběhu 
studia byla navázána spolupráce, kdy jsem se topografickými mapovými šablonami zabýval 
v rámci  semestrální  práce  z  předmětu  Aplikace  geografických  informačních  systémů,  viz 
Hájek (2010). Diplomová práce na ní navazuje a dokončuje analýzu tří měřítkových sad, které 
jsou v těchto šablonách obsaženy. V předešlé semestrální práci jsou rozebrané šablony malých 
a středních měřítek, v této diplomové práci je pracováno s topografickou mapovou šablonou 
velkých měřítek.

Motivací této práce bylo vylepšení situace zobrazení velkoměřítkových dat za Českou 
republiku  v  Topographic  Base  Map,  topografické  mapové  šabloně  používané  v  aplikaci 
ArcGIS Explorer Online (http://www.arcgis.com/ a http://explorer.arcgis.com/).

1.1 Cíle práce
Hlavní  cíl  práce  je  navrhnutí  konverze  dat  pro  naplnění  datové  báze  Esri  Map 

Templates daty za Českou republiku. Pro dosažení hlavního cíle byly vytčeny dílčí cíle. Ty lze 
rozdělit na teoretické a praktické. V teoretické části se jedná o rozšíření povědomí o tématech 
souvisejících  s prací.  V  úvodu  práce,  kde  je  cílem  vytvořit  rešerši  existujících  přístupů 
k databázové  kartografii,  zkoumám  databázově  řízenou  kartografii,  její  využití 
a implementaci  do softwarů  různých firem produkující  GIS či  grafické  programy.  Dalším 
cílem bylo provést rešerší existujících globálních geografických on-line datových bází, kde 
jsem uvedl přehled existujících řešení spojení bází dat a vizualizační aplikace. Dále navazuje 
kapitola,  jejíž  cílem je rešerše  zdrojů  geografických  dat  vhodných  pro  tvorbu  bezešvých 
mezinárodních geodatových bází v různých měřítkách, ve které je provedena rešerše těchto 
zdrojů,  která  vychází  i  z  informací  o  poskytovatelích  dat  uvedených  v rešerši  globálních 
geografických on-line datových bází. Cílem následující kapitoly je analýza mapového obsahu 
ESRI  Map  Templates  pro  jednotlivá  měřítka  pro  území  Evropy,  ve  které se  zabývám 
jednotlivými topografickými mapovými šablonami firmy Esri,  je zde popsáno, co mapové 
šablony  jsou  a  co  představují.  Jednoduše  lze  říci,  že  se  jedná  o  spojení  databáze 
a vizualizačních  pravidel.  Je-li  struktura  databáze  korektně  naplněna  správnými  daty,  lze 
pomocí  vizualizačního  projektu  (uložených  kartografických  pravidel)  automaticky 
vizualizovat data pomocí předem určené symbologie.

Práce  poté  přechází  do  řešení  své  praktické  části.  Cílem  praktické  části  práce  je 
navrhnout konverzi dat do topografické mapové šablony velkých měřítek. Zde se zabývám 
detailním rozborem struktury a obsahu vzorové geodatabáze použité  topografické mapové 
šablony velkých měřítek (Topographic Map Template Large Scales), obsahem a strukturou 
poskytnutých dat velkých měřítek ze Základní báze geografických dat a následně jsem navrhl 
způsob  konverze  mezi  zdrojovými  daty a  strukturou  vytvářené  (naplňované)  geodatabáze 
topografické mapové šablony. Konverze dat (tzn. struktura a obsah zdrojových dat je upraven 
do podoby vhodné pro import do prvkových tříd vytvářené geodatabáze) je detailně popsána, 
jak  slovně  tak  i  pomocí  přehledné  tabulky,  která  je  součástí  mapové  šablony.  Realizace 
konverze,  tj.  import  upravených  zdrojových  dat  do  vytvářené  geodatabáze,  je  provedena 
pomocí modelů nástroje ModelBuilder programu ArcGIS.
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Výsledkem mé praktické práce je topografická mapová šablona velkých měřítek naplněná 
daty z České republiky, modely pro konverzi dat mezi ZABAGED a geodatabází této mapové 
šablony a popis postupu práce.  Díky tomu,  že vytvořená (naplněná)  geodatabáze mapové 
šablony  obsahuje  korektní  data,  je  možné  pomocí  vizualizačního  projektu  provést 
automatizovanou vizualizaci dat.
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2 Rešerše existujících přístupů k databázové kartografii
Kapitola Rešerše existujících přístupů k databázové kartografii se zabývá možnostmi různých 
přístupů  ke  kartografii,  respektive  k  zobrazování  prostorových  dat,  především  v  rámci 
geografických  informačních  systémů.  Speciálně  však  spojením báze  geodat  s  možnostmi 
kartografické vizualizace, tzn. možnosti databázové kartografie. 

2.1 Kartografie a databáze
Kartografie obecně je soubor činností při zpracování a využívání kartografických děl, 

VÚGTK (2011). Během posledních desetiletí došlo k nárůstu využívání různých informačních 
(i geoinformačních) technologií  a proto vzrostla i  možnost jejich využití  pro kartografické 
práce. Tímto se zabývá počítačová kartografie, definovaná jako část kartografie, zabývající se 
tvorbou  a zpracováním  kartografických  děl  pomocí  počítačů, VÚGTK (2011).  A proto  je 
kartografie čím dál více spjatá s geografickými informačními systémy (GIS), které se zabývají 
informacemi,  týkají  se  jevů  přidružených  k  místu  vztaženému  k  Zemi,  VÚGTK (2011). 
Z čehož  plyne  rozvoj  využívání  geografických  informačních  systémů  jako  nástrojů  pro 
usnadnění  tvorby kartografických děl  a snížení  požadavků na užívání  manuálních postupů 
v kartografii, Dobešová (2009). 

Důvodem je především konkurenceschopnost soukromých i státních subjektů, které se 
snaží zefektivnit, zlevnit a urychlit tvorbu mapových děl a nezáleží na tom, zda se jedná o díla 
analogová či digitální. Geografické informační systémy hrají v tomto již nezastupitelnou roli, 
přičemž umožňují správu i tvorbu dat, jejich analyzování a zpracování a následnou vizualizaci 
výsledků.  Lze  říci,  že  geografické  informační  systémy výrazně  napomáhají  rychlé  tvorbě 
mapových výstupů svými efektivními a výkonnými nástroji. Možnosti softwarových řešení 
GIS  pro  kartografickou  vizualizaci  dat  jsou  rozsáhlé,  někdy  však  v  různých  ohledech 
nedostačující (Dobešová (2009), Tuček (1998)). 

Aby bylo možné prostorová data vizualizovat, je třeba je shromáždit a uložit do tzv. 
bází dat (databází). Na využití bází geodat (především těch, které obsahují vektorová data) lze 
pohlížet  dvěma způsoby.  Pro  GIS se  jedná  o  jejich  zpracování  a  následnou jednoduchou 
vizualizaci  výsledků  (odpovídá  třem  pohledům  na  GIS:  databázový,  analytický  a  jako 
prostředek na zpracování a tvorbu map, Tuček (1998), str.17). Kartografie pohlíží  na báze 
geodat jako na podklad kartografických výstupů, u kterých se klade nárok na kartografickou 
přesnost a správnost (Pejša, 2009).

Dle  Hardy et al. (2004)  poskytuje  databázová  kartografie  jednotné,  konzistentní, 
intuitivní  a efektivní  systémové  prostředí,  které  je  použito  od  začátku  do  konce 
kartografického  procesu,  poskytuje  optimální  nástroje  a  prostředí  pro  produkování 
kartografických děl. Databázová kartografie zaručuje integritu databáze a zároveň poskytuje 
v případě potřeby uměleckou/ kartografickou volnost. Pojem databázová kartografie (nebo-li 
databázově řízená kartografie) lze pro účely této práce definovat jako využití dat uložených 
v databázích  spojených  s  funkcemi  pro  kartograficky  korektní  výstupy.  Nebo-li  tvorba 
kartograficky správných výstupů na základě dat z geodatových bází. Databázová kartografie 
je částí kartografické informatiky či digitální kartografie.
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Dle Esri (2004), Pejša (2009):
Kartograf  má  tedy  dvě  možnosti  jak  přistupovat  k  využití  různých  technologií  při  práci 
a vizualizaci geodat:

• Využití grafických programů
Kartograf  orientovaný  na  grafické  programy  používá  pouze  základní  jednoduché  GIS 
technologie.  V  tomto  případě  používá  počítačové  aplikace,  které  udržují  spojení  mezi 
zobrazenými daty a přístupem k datům přímo v grafickém programu. Lze využít poměrně 
velkého  množství  funkcí  pro  symbolizaci  dat,  editaci  symbolů  (mapových  znaků) 
a kompozice mapy.

• Využití databázových programů
Kartograf používá schopnosti databázově řízených technologií a přístupu k databázi pomocí 
GIS aplikací. GIS aplikace slouží jako správce dat, umožňuje analýzu dat a je nástrojem pro 
přípravu  vstupních  dat  do  procesu  tvorby  kartografického  výstupu.  To  mu  umožňuje 
automatizovat proces tvorby kartografické vizualizace dat, přičemž má omezenější možnosti 
pro editaci symbolů a kompozice mapy, než je tomu u grafických programů.

Spojení dat a jejich vizualizace lze popsat pomocí dvou modelů.  Digital  Ladscape Model 
(DLM) – model reprezentace reálného světa (data v databázi) a Digital Cartographic Model 
(DCM) – model kartografické vizualizace dat (způsob symbolizace dat). Tyto dva modely by 
měly být propojeny, aby mohlo dojít k automatizované vizualizaci dat.

Modely  DLM  a  DCM  mohou  být  uloženy  ve  stejné  geodatabázi,  což  umožňuje 
kartografovi přístup k prostorovým datům, k manipulaci s nimi (analýzy dat, použití funkcí 
nad daty) a zároveň umožňuje svobodu při grafické interpretaci dat.

Software  který  uchovává  grafiku  mapy  v  geodatabázi  poskytuje  kartografům 
kompletní  systém zahrnující  proces  sběru  dat,  kartografické  vizualizace  dat  a  aktualizace 
mapy. Toto řešení nabízí základní komponenty pro vývoj víceměřítkových editačních funkcí 
v bezešvých databázích, které zjednoduší automatické aktualizace.

Mít bezešvou databázi a uchovávat DCM pro každé vybrané měřítko jsou obzvláště 
cenné pro aktualizaci dat ve více měřítkách najednou. Základy víceměřítkové editace z jedné 
bezešvé databáze se opírají o jeden zásadní princip: databáze musí uchovávat jak DLM tak 
i DCM, aby umožnila zároveň volnost při kartografické reprezentaci i možnost automatizace 
tvořících a aktualizačních procesů.
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Schéma na obrázku 1.1 ukazuje databázově řízenou architekturu (řešení firmy Esri),  která 
vytváří a automaticky řídí komplex víceměřítkových a reprezentačně různorodých mapových 
procesů v rámci geodatabáze, včetně schopnosti automatických aktualizací. Tato architektura 
je však teoretickou záležitostí.  Automatizace zmíněných procesů není stále  v dnešní  době 
realizovatelná. Jednoduše lze říci,  že schéma na obrázku 1.1 zobrazuje vodorovné a svislé 
roviny. Vodorovné roviny znázorňují spojení modelů DLM a DCM, svislé pak automatickou 
aktualizaci mezi modely DLM různých měřítek. Funkce, které jsou obsaženy ve vodorovných 
částech (Derive Features a Derive Representation mezi jednotlivými DML a DCM) lze dnes 
již  automatizovat.  Problém  však  nastává  u  svislého  směru,  při  odvozování  prvků 
(Derive Features)  mezi  modely DLM. Tento  proces  není  automatický.  U něj  je  zapotřebí 
manuálních zásahů. Např. automatizovaně lze v DLM menšího měřítka určit oblast, ve které 
se  udála  změna  v  DML většího  měřítka,  provedení  této  změny  musí  být  provedeno,  či 
odsouhlaseno  (pokud  je  změna  provedena  automatizovaně)  manuálně.  Jedná  se  tedy 
a poloautomatický proces.

Obrázek 1.1 Schéma databázově řízené architektury (Hardy et al. (2004),  
Neuffer et al. (2006))

Více informací o možnostech procesu převodu dat dvou DLM různých měřítek k nalezení na 
Jedlička, Čerba (2005),  Mantel, Lipeck (2004),  T-Kartor (2003). Další  informace  o 
geodatabázích  na  Arctur, Zeiler (2004)  a  více  informací  o geografických  informačních 
systémech k nalezení na Longley et al. (2005).
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2.2 Požadavky kartografie na databázové GIS technologie
Z předešlých informací (kapitola 2.1, Esri (2004),  Neufer et al. (2006) či Pejša (2009)) lze 
sestavit  požadavky  na  technologii  pro  zpracování  a  tvorbu  kartografických  výstupů 
(produktů):

1. Minimalizace počtu využitých softwarů pro sběr dat, uložení dat,  jejich správy, 
aktualizace,  vizualizace  a  publikování  (ideálně  užití  softwaru  pouze  od  jedné 
firmy), což vede k minimalizaci počtu konverzí dat (které by mohly zanést do dat 
chyby) a k možnosti používání jednotného grafického uživatelského rozhraní.

2. Požadavek centralizované databáze pro zachování ucelenosti a integrity dat.
3. Možnost různých způsobů vizualizace (symbolizace) zdrojových dat.
4. Tvorba kartograficky korektních a kvalitních výstupů.
5. Možnosti použití funkcí pro správu, editaci a aktualizaci dat (uchovávání dat v tzv.

„up-to-date“ formě).
6. Volnost při tvorbě grafické interpretace dat.

2.3 Současná programová řešení
Zde budou uvedeny některé vybrané firmy a jejich desktopové produkty, které se zabývají 
kartografickou  vizualizací  dat.  Tam  kde  to  bude  možné,  bude  uveden  způsob  řešení 
vizualizace  dat  u  daného  produktu.  Při  této  rešerši  bylo  čerpáno  především 
z Dobešová (2009),  str.  14  a  ze  zdrojů  uvedených  u  jednotlivých  producentů  či  jejich 
produktů.

Komerční řešení:

Esri – SW ArcGIS 
(http://www.esri.com/software/arcgis/index.html )
Již  od  verze  9.2  jsou  v  tomto  softwaru  implemetovány  tzv.  kartografické  reprezentace 
(cartographic representation), které vizualizují data a jsou uložena spolu s nimi v databázi, 
jsou  tedy pevně  spjaté  s  databází  (více  viz  Hardy, Kressmann (2005),  Esri (2010)).  Další 
informace o kartografických reprezentacích v programu ArcGIS k nalezení na Pejša (2009).

Intergraph – SW GeoMedia
(http://www.intergraph.com/sgi/products/default.aspx )
Produkt GeoMedia Profesional je nástrojem firmy Intergraph pro práci s prostorovými daty. 
Jeho rozšíření nazvané Feature Cartographer se více zabývá podporou nástrojů pro tvorbu 
kartograficky korektních mapových produktů.

GE Energy – SW SmallWorld
(http://www.gepower.com/prod_serv/products/gis_software/en/index.htm )
Firma GE Energy produkuje několik produktů (řešení) na bázi prostorových dat. Nebyly však 
zjištěny podrobnější informace o způsobu využití databázové kartografie v produktech této 
firmy.
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MDA
(http://www.mdafederal.com/environment-gis/geographic-information-systems/ )
Firma MDA poskytuje několik specializovaných GIS řešení (viz odkaz na zdroj). Zabývá se 
především komplexními řešeními sestavenými přímo pro zákazníky, které jsou postavené na 
prostorových datech (převážně z dálkového průzkumu země, viz kapitola 3). Nebyly však 
zjištěny podrobnější informace o způsobu využití databázové kartografie v produktech této 
firmy.

Bentley – SW Microstation V8
 (http://www.bentley.com/cs-CZ/Products/microstation+product+line/ )
Produkt  založený  na  bázi  CAD.  Využívají  ho  lidé,  pracující  s  grafickou  složkou  dat 
(projektanti, konstruktéři atd.). Dalším (samostatně stojícím) produktem pro pracovníky s GIS 
je  Bentley PowerMap.  Nebyly  však  zjištěny  podrobnější  informace  o  způsobu  využití 
databázové kartografie v produktech této firmy.

Pitney Bowes Business Insight – SW MapInfo Profesional
(http://www.pbinsight.com/products/location-intelligence/applications/mapping-
analytical/mapinfo-professional/ )
Firma  Pitney  Bowes  Business  Insight  poskytuje  široké  spektrum  produktů 
(http://www.pbinsight.com/products/ ). Informace o produktu MapInfo Profesional uvádějí, že 
se jedná o nástroj, jehož přeností je (polo)automatická tvorba mapových děl (viz odkaz na 
zdroj  tohoto  produktu)  na  podkladě  v  databázi  uložených  dat.  Umožňuje  vytvoření  více 
kartografických vizualizací  pro jeden soubor  dat  (viz  obrázek Multiple  Dataset  Views  na 
stránce  produktu).  Podrobnější  informace  o  způsobu  implementace  této  možnosti  se 
nepodařilo zjistit.

Autodesk – SW Auto CAD Map 3D
(http://www.autodesk.co.uk/adsk/servlet/pc/index?siteID=452932&id=14552185 )
Jedná se o produkt spojující výhody CAD a GIS řešení. Respektive ke CAD funkcím přidává 
možnost editování a analýzy dat, včetně topologií, knihovny kartografických funkcí a daty 
řízené  stylyzace  (více  informací  viz  odkaz  na  studii  Return  Of  Investment  –  návratnost 
investice; 
http://images.autodesk.com/emea_nw_w_main/files/autocadmap3d_mapguide_idc_roi_study
_0510.pdf ). 

OCAD AG – SW OCAD
(http://www.ocad.com/en/ocadfeatures.htm )
Jedná se o kreslící program pro kartografii s napojením na databázi (viz odkaz na stránku 
produktu).  Oproti  předešlým  verzím  (nyní  verze  10)  došlo  ke  zlepšení  propojenosti  dat 
a kartografických  výstupů,  přibyly  analytické  a  další  funkce,  ale  stále  převládají  znaky 
grafických programů nad znaky GIS. To se však týká především verze Professional, verze 
Standart neobsahuje velký počet z dostupných funkcí (přehled funkcí a nástrojů obou verzí 
OCAD 10 k dispozici na http://www.ocad.com/OCAD10/OCAD10_functionality_chart.pdf ).
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Clark Labs – SW IDRISI Taiga
(http://www.clarklabs.org/products/idrisi-taiga.cfm )
Software, který spojuje GIS, Image Processing, klasifikátory a časové analýzy. Vizualizace 
dat  je  napojena na nástroj  Symbol Workshop (více informací  o  produktu a jeho funkcích 
http://www.clarklabs.org/applications/upload/IDRISI-Taiga-GIS-Image-Processing-
Brochure.pdf).
Avšak způsob propojení databáze a kartografie se nepodařilo zjistit.

Erdas, Inc. - SW ERDAS ER Mapper
(http://www.erdas.com/products/ERDASERMapper/ERDASERMapper/Details.aspx )
Jeden  z  portfolia  produktů  firmy ERDAS,  Inc.  Jedná se  především o  nástroj  na  analýzu 
a vizualizaci  obrazových informací,  napojenost  na  databázi  a  sní  spojenou databábázovou 
kartografii nebyla nalezena. Firma nabízí i modul pro software firmy Esri (ERDAS Extension 
for ArcGIS).

ITT Visual Information Solutions – SW ENVI
(http://www.ittvis.com/ProductsServices/ENVI.aspx )
Jedná se o softwarové řešení  zpracování  a  analýzu geoprostorových obrazů.  Firma nabízí 
i modul pro software firmy Esri (ENVI Tools for ArcGIS).

Více informací o trhu komerčních GIS firem k nalezení na Daratech (2009).

Open Source řešení:

SW GRASS
(http://grass.fbk.eu/ )
Software pro zpracování a analýzu především rastrových dat. Avšak možnosti kartografie jsou 
značně  omezené  (více  na  http://grass.fbk.eu/gdp/grass5tutor/HTML_en/p1674.html). 
Provázanost  kartografie  s  databází  se  nepodařilo  nalézt,  avšak  napojení  na  databázi  lze 
provést pomocí programu PostGIS. 

SW QuantumGIS
(http://www.qgis.org/index.php )
GIS software se základní kartografickou a analytickou schopností. Napojení na databázi lze 
provést pomocí programu PostGIS. 

SW OpenJUMP
(http://www.openjump.org/ )
Software  umožňuje  instalaci  velkého množství  rozšíření  (plug-in).  Umožňuje  napojení  na 
několik systémů řízení báze dat (SŘBD), např. PostgreSQL, MySQL, Oracle Spatial a další. 

Dalšími  OpenSource  GIS  desktopovými  programy  (projekty)  jsou  například  SAGA GIS, 
OrbisCAD,  ILWIS Open,  uDIG,  gvSIG  a  další.  Obecným  znakem  těchto  programů  je 
možnost napojení klientské aplikace na různé systémy řízení báze dat (PostgreSQL, MySQL, 
SpatialLite,  Oracle  Spatial  a  jiné).  Z  toho  důvodu  jsou  u  těchto  programů  poskytovány 
kartografické funkce a vizualizace dat  na úrovni  klientské GIS aplikace,  ve spravovaných 
databázích bývají často uložena pouze „surová“ prostorová data.
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2.4 Shrnutí databázově řízené kartografie
V dnešní době nelze zcela dostát požadavkům databázově řízené architektury (viz kapitola 2.2 
či  Hardy, Kressmann (2005),  Hardy (2009),  Goodchild (2010)).  Nelze  provést  všechny 
potřebné kroky (např. při aktualizaci nejpodrobnější databáze a promítnutí těchto změn do 
odvozených  databází)  plně  automatizovaně,  je  třeba  manuálních  zásahů.  Avšak  možnosti 
softwarů se stále vyvíjí, ale ideální plná automatizovanost procesů (na obrázku 1.1) se nezdá 
být  v  dohledné  době  reálnou.  Tím pádem ani  tvorba  kartografických  výstupů  není  zcela 
automatizovanou  záležitostí.  Automatizací  kartografické  tvorby  se  rozumí  použití  co 
nejmenšího množství manuálních zásahů pro vytvoření kartograficky správného výstupu.

Požadavky (zformulované v kapitole 2.2) nejsou momentálně, ani u GIS s podporou 
grafických funkcí ani u grafických softwarů s podporou GIS funkcí, stoprocentně dosažitelné. 
Jejich míra splnění se samozřejmě u každého řešení (softwaru s podporou kartografických 
výstupů)  liší,  záleží  vždy  na  uživateli,  který  software  použije.  Nejvíce  propracovaným 
řešením je dle autora řešení firmy Esri, které se sestaveným požadavkům blíží nejvíce (opřeno 
o  zkušenosti  se  softwarem  firmy  Esri).  U  komerčních  řešení  bývá  bez  pořízení  daného 
softwaru problém s dostupností informací, podle kterých by bylo možné určit, zda dané řešení 
splňuje podmínky z kapitoly 2.2. Kritéria pro výběr softwaru, který je použit pro zpracování 
zadaných úkolů, jsou mimo jiné požadavky na konkrétní software (odvíjí se od zadané práce a 
způsobu jejího řešení),  pořizovací cena (komerční vs. Open Source programy, viz kapitola 
2.3), složitost či komplexnost programu a nároky kladené na kartografické, či jiné, výstupy.

Obecně  lze  zhodnotit  komerční  programy,  ať  už  na  základě  GIS,  či  CAD,  jako 
propracované komplexní řešení pro tvorbu kartografických výstupů. Na druhé straně Open 
Source  programy  také  disponují  využitelností  (výstupy  z  nich  mohou  směle  konkurovat 
komerčním  programům,  avšak  jen  v  určitých  úlohách)  a  jsou  zdarma.  Hodnocením 
kartografické  funkcionality  většiny  programů  uvedených  v  kapitole  2.3  se  zabývá 
Dobešová (2009).

Při rešerši  byla nalezena řada dalších zdrojů,  které nakonec nebyly přímo pro tuto 
kapitolu využity, nicméně z nich lze získat další informace, a proto je seznam těchto zdrojů 
uveden příloze A.

Základem  pro  kartografickou  vizualizaci  dat  jsou  prostorová  data.  Bázemi  dat, 
obsahující  celosvětová  data,  se  zabývá kapitola  3  Globální  geografické  on-line  databáze. 
V této  kapitole  je  provedena rešerše  on-line  dostupných bází  dat  a  jsou  navržena  kritéria 
vzájemného porovnání těchto bází dat, zahrnující i rozbor (resp. popis) mapové kompozice 
a mapového obsahu (kartografické vizualizace).
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3 Globální geografické on-line datové báze
Tato kapitola se zabývá vybranými on-line geografickými databázemi, které obsahují data za 
celý  svět  a  jsou  dostupné  on-line.  Obecně  lze  říci,  že  se  jedná  o  datové  báze  spojené 
s prohlížečkou dat. Byly vybrány ty, které jsou obecně známé a využívané širokou veřejností 
(vychází z Wikipedia (2011)) a další, dle autora ty, které je vhodné zmínit. Tyto datové báze 
jsou srovnány pomocí formy rešeršních tabulek, které popíší jejich vlastnosti podle vybraných 
kritérií (dostupnost z internetového prohlížeče, obsažené vrstvy, měřítko apod., viz tabulka 
3.1).  Následně  jsou  tyto  vybrané  geografické  on-line  databáze  porovnány  a  zhodnoceny. 
Závěrem je uvedeno shrnutí vlastností, použití a výsledků vzájemného porovnání vybraných 
geografických on-line datových bází.

3.1 Rešerše databází 
K  uložení  a  vizualizování  geografických  dat  je  třeba  disponovat  daty  a  kartografickou 
vizualizaci  (vyjádření  dat  pomocí  grafických  prvků  mapy).  Způsoby uložení  dat  a  jejich 
vizualizace (jsou zde hodnoceny pouze aplikace,  které data vizualizují,  o vnitřní struktuře 
datových bází nejsou většinou informace) se u jednotlivých softwarových řešení liší. Proto je 
třeba navrhnout kritéria, dle kterých bude možno tato řešení (aplikace) porovnat (tato kritéria 
jsou uvedena v tabulce 3.1). Cílem není striktní vzájemné porovnávání a hodnocení lepšího, či 
horšího řešení, ale prozkoumání možností pro další části práce (viz kapitola 4 Rešerše zdrojů  
geografických dat pro tvorbu mezinárodních geodatových bází v různých měřítkách).

Obecné případy při rešerši on-line geografických datových bází:
Určování rozsahu měřítek zobrazených dat u geodatových bází je odvozeno téměř výhradně 
z odečtu  grafických  měřítek  uvedených  u  zobrazovaných  map.  Jako  výsledné  bylo  bráno 
nejmenší  (největší)  nalezené  (zobrazitelné)  měřítko  zobrazení  základní  polohopisné  mapy. 
Byla  vybírána  čtyři  reprezentativní  místa  pro  určení  největšího  možného  zobrazeného 
měřítka. Jsou jimi: město na východním pobřeží USA, město v České republice, město na 
severním pobřeží Afriky a město na východním pobřeží Asie. Pro určení nejmenšího měřítka 
bylo  zvoleno  zobrazení  celého  světa,  respektive  nejmenší  možná  hodnota  přidruženého 
posuvníku měřítek.

Obecně  mají  také  všechny  „dále“  zkoumané  aplikace,  které  jsou  vystavěné  nad 
geodatovými bázemi, na určité úrovni vytvořen plánovač tras a funkce Tisk (Print), Odeslání  
elektronickou  poštou (Send),  případně  Uložení (Save),  umožňující  vytisknout,  poslat
e-mailem či uložit (i v rámci Bookmarks – záložek) daný mapový výřez.
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Vysvětlivky k rešeršním tabulkám v této kapitole: 
Tabulka 3.1: Přehled atributů v rešeršních tabulkách daných on-line geografických datových  
bází.

Název atributu Popis atributu
Název Název vybrané geografické databáze.
Tvůrci Tvůrci vybrané datové báze.
Dostupné z URL Internetová adresa kde je daná databáze k nalezení.
Vizualizace v internetovém 
prohlížeči nebo v desktopové 
aplikaci

Zda je možnost nahlížet na databázi internetovým 
prohlížečem, nebo je nutné si danou desktopovou 
aplikaci pro prohlížení dat stáhnout a nainstalovat.

Měřítka Rozsah měřítek, ve kterém jsou data zobrazena.
Obsah Rešerše mapového obsahu dle kategorií: Tematické 

vrstvy, Podrobnost, Dimenze, Jazyk, Tvorba vlastních 
prvků / map.

Tematické vrstvy Jaké druhy dat jsou u konkrétního produktu 
vizualizovány.

Podrobnost Jak podrobně je zobrazená informace v tématických 
vrstvách.

Dimenze V jaké dimenzi (či pohledu) jsou data vizualizována.
Jazyk V jakém jazyce jsou uvedeny popisky dat.
Tvorba vlastních prvků / map Možnost vytvoření vlastních prvků v mapách 

(převážně díky předem vytvořeným a použitelným 
šablonám).

Hlavní zdroje dat Poskytovatelé dat, které daná aplikace udává. Jsou 
vybráni nejčastěji se vyskytující poskytovatelé.

Vztaženo k datu Datum rešerše dané geografické datové báze.
Poznámky Další informace k produktu.

Vysvětlivky k určitým hodnotám atributů v rešeršních tabulkách:
• Hodnoty atributu  Vizualizace v internetovém prohlížeči  nebo v desktopové aplikaci  

uvádějí zda je geodatabáze dostupná k nahlížení v internetovém prohlížeči (zaškrtnuté 
políčko
u  možnosti  Prohlížeč),  či  je  nutné  stáhnout  a  nainstalovat  klientskou  aplikaci  do 
počítače (zaškrtnuté políčko u možnosti Aplikace).

• Hodnota atributu Jazyk: „popis míst v lokálním jazyce či v angličtině“ značí, že místní 
názvy jsou v lokálním (místním) jazyce a označení vyšších územních celků či prvků 
na zemském povrchu (hlavní město, stát, kontinent, moře, oceán) jsou v angličtině.
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3.2 Rešeršní tabulky
Název Bing Maps
Tvůrci Microsoft Corp.
Dostupné z URL http://www.bing.com/maps/ 
Vizualizace v internetovém prohlížeči nebo v desktopové aplikaci Prohlížeč 

 
Aplikace

 
Měřítka Přibližně  1 : 312 500 000 až  1 : 500 (proměnlivé,  záleží  na  datech  za 

konkrétní území).

Obsah

Tematické vrstvy Vrstva polohopisná, automatická (vybírající téma dle 
měřítka),  vrstva  viditelná  z  ptačí  perspektivy 
(ortofota).

Podrobnost Závislá na vybrané tématické vrstvě a zobrazeném 
území.

Dimenze 2D,  možnost  volby  ptačí  perspektivy,  existuje 
i možnost  rozšíření  aplikací  zobrazující  ve  3D 
vybrané  budovy  a  významné  objekty 
(Bing Maps 3D neboli Microsoft Virtual Earth).

Jazyk Funkce v anglickém jazyce, možno přepnout volbou 
na 40 jazyků (ovlivňuje pouze popis funkcí), popis 
míst v lokálním jazyce.

Tvorba  vlastních 
prvků / map

Možnost  vizualizace  velkého  množství 
předefinovaných  prvků  a  následné  sdílení 
vytvořeného mapového výstupu.

Hlavní zdroje dat Microsoft Corp., Zenrin, AND, NAVTEQ
Vztaženo k datu 14.2.2011
Poznámky Jedná se o online geografickou databázi vyznačující se především velmi 

obsáhlou propojeností s jinými databázemi obsahující geografická data 
(viz  ikona  MAP  APPS,  která  obsahuje  velké  množství  rozšíření 
vizualizovaných  prvků  obsahu  mapy,  včetně  napojení  na  druhotné 
služby  (rezervace  hotelů,  galerie  obrázků,  atd.).  Tato  data  jsou  však 
dostupná jen pro některé oblasti. Výběr tématických vrstev je omezen.
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Název ArcGIS Explorer Online
Tvůrci Environmental Systems Research Institute, Inc. 
Dostupné z URL http  ://explorer.arcgis.com/   (zjednodušená verze na www.arcgis.com)
Vizualizace v internetovém prohlížeči nebo v desktopové aplikaci Prohlížeč

 
Aplikace

 
Měřítka Přibližně  1 : 190 000 000  až  1 : 10 000  (proměnlivé,  záleží  na  datech

za konkrétní území)

Obsah

Tematické vrstvy 12  druhů  zobrazitelných  map  (i  převzaté,  např. 
OSM, Bing Maps).

Podrobnost Závislá na vybrané tématické vrstvě a zobrazeném 
území.

Dimenze 2D
Jazyk Funkce v anglickém jazyce, popis míst v lokálním 

jazyce.
Tvorba  vlastních 
prvků / map

Možnost  vkládání  vlastních  značek,  tvorba 
prezentací.

Hlavní zdroje dat USGS,  FAO,  NPS,  EPA,  Esri,  DeLorme,  TANA  a  další  (týká  se 
polohopisné vrstvy)

Vztaženo k datu 20.2.2011
Poznámky Možnost  využití  12  typů  mapových  podkladů  pro  vytvoření  mapy 

vlastní, kterou lze poté publikovat na Esri serverech a sdílet. V pozadí 
některých  map  je  použití  tzv.  mapových  šablon.  Existuje  i  rozšířená 
desktopová verze ArcGIS Explorer.
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Název Open Street Map
Tvůrci OpenStreetMap Community 
Dostupné z URL http://www.openstreetmap.org/ 
Vizualizace v internetovém prohlížeči nebo v desktopové aplikaci Prohlížeč

 
Aplikace

 
Měřítka Přibližně  1 : 312 500 000  až  1 : 1 000  (proměnlivé,  záleží  na  datech

za konkrétní území)

Obsah

Tematické vrstvy Vrstva silniční sítě světa.
Podrobnost Závislá na vybraném zobrazeném území.
Dimenze 2D
Jazyk Funkce v anglickém jazyce, popis míst v lokálním 

jazyce.
Tvorba  vlastních 
prvků / map

Možnost  upravování  vizualizovaných  dat  (po 
registraci do systému).

Hlavní zdroje dat Různé zdroje a projekty.
Vztaženo k datu 20.2.2011
Poznámky Geodatabáze zaměřená na data týkajících se komunikací. Díky otevřené 

licenci BY-NC-SA může uživatel upravovat její obsah. Existuje možnost 
stažení dat do počítače (http://planet.openstreetmap.org/ ).
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Název Google Maps
Tvůrci Google Comp.
Dostupné z URL http://maps.google.com/ 
Vizualizace v internetovém prohlížeči nebo v desktopové aplikaci Prohlížeč

 
Aplikace

 
Měřítka Přibližně  1 : 200 000 000  až  1 : 1 000  (proměnlivé,  záleží  na  datech

za konkrétní území)

Obsah

Tematické vrstvy Polohopisná,  satelitní,  topografická,  vrstva 
Google Earth.

Podrobnost Závislá na vybrané tématické vrstvě a zobrazeném 
území.

Dimenze 2D, 3D objekty (u Google Earth).
Jazyk Funkce v anglickém jazyce, popis míst v lokálním 

jazyce.
Tvorba  vlastních 
prvků / map

Možnost vkládání vlastních odkazů na fotografie či 
videa,  připojení  odkazů  z  www.wikipedia.org 
a dalších komponent.

Hlavní zdroje dat MapLink/Tele Atlas, Tele Atlas, Europa Technologies, Google, PPWK, 
Transnavicom a další

Vztaženo k datu 20.2.2011
Poznámky Spojení geografických dat, serverů firmy Google Comp. a dalších na ně 

navazujících, ukazují sofistikovanou možnost využití prostorových dat.
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Název NAVTEQ MAP24
Tvůrci NAVTEQ GmbH
Dostupné z URL http://www.cz.map24.com/ 
Vizualizace v internetovém prohlížeči nebo v desktopové aplikaci Prohlížeč

 
Aplikace

 
Měřítka Přibližně 1 : 125 000 000 až 1 : 1 250 (celosvětově).

Obsah

Tematické vrstvy Polohopisná, satelitní, hybridní.
Podrobnost Shodná pro celý zemský povrch.
Dimenze 2D,  či  zvolení  úhlu  pohledu  90°  až  45°  (vůči 

zemskému povrchu).
Jazyk Funkce v anglickém jazyce (či v 50 dalších), popis 

míst v lokálním jazyce či překládaný do zvoleného 
jazyka ve kterém se zobrazují funkce.

Tvorba  vlastních 
prvků / map

Nelze.

Hlavní zdroje dat NAVTEQ
Vztaženo k datu 20.2.2011
Poznámky Při úvodním načtení mapy je zobrazeno místo, odkud uživatel využívá 

služby serveru. Malé množství funkcí.
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Název ViaMichelin Maps
Tvůrci ViaMichelin SAS
Dostupné z URL http://www.viamichelin.com/web/Maps 
Vizualizace v internetovém prohlížeči nebo v desktopové aplikaci Prohlížeč

 
Aplikace

 
Měřítka Přibližně  1 : 111 000 000 až  1 : 1 4 000 (proměnlivé,  záleží  na  datech

za konkrétní území)

Obsah

Tematické vrstvy Polohopisná, satelitní.
Podrobnost Závislá na vybrané tématické vrstvě a zobrazeném 

území.
Dimenze 2D
Jazyk Funkce  v  anglickém  jazyce  (či  v  11  dalších 

evropských),  popis  míst  v  lokálním  jazyce  či 
v angličtině.

Tvorba  vlastních 
prvků / map

Nelze.

Hlavní zdroje dat Europa Technologies Ltd., Michelin 2007
Vztaženo k datu 6.3.2011
Poznámky Značně  proměnlivá  podrobnost  dat  vůči  zobrazenému  území. 

Nejpřesnější  data  za  Evropu,  nejméně  kvalitní  za  Asii.  Možnost 
zobrazení různých mapových prvků (předpovědi počasí, umístění radarů 
na  silnicích,  hotely,  restaurace,  turistické  zajímavosti  včetně  fotek 
a videí). Tento server slouží primárně pro motoristy (viz tvůrce).

-19-

http://www.viamichelin.com/web/Maps


Název MapQuest
Tvůrci America Online, Inc.
Dostupné z URL http://www.mapquest.com/ 
Vizualizace v internetovém prohlížeči nebo v desktopové aplikaci Prohlížeč

 
Aplikace

 
Měřítka Přibližně 1 : 97 000 000 až 1 : 1 100 (celosvětově).

Obsah

Tematické vrstvy Polohopisná, satelitní.
Podrobnost Závislá na vybrané tématické vrstvě a zobrazeném 

území (pro satelitní snímky).
Dimenze 2D, funkce 360 view pro vybraná místa v USA.
Jazyk Funkce v anglickém jazyce,  popis míst v lokálním 

jazyce či v angličtině.
Tvorba  vlastních 
prvků / map

Nelze.

Hlavní zdroje dat MapQuest – Portion, NAVTEQ, INRIX, i-cubed
Vztaženo k datu 6.3.2011
Poznámky Volitelné prvky do mapy (místa zájmu – hotely, restaurace apod.), pro 

USA možnost zobrazení situace na silnicích.
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Název ASK Maps & Directions
Tvůrci Ask.com
Dostupné z URL http://www.ask.com/maps 
Vizualizace v internetovém prohlížeči nebo v desktopové aplikaci Prohlížeč

 
Aplikace

 
Měřítka Přibližně 1 : 1 125 000 000 až 1 : 1 2 500 (proměnlivé, záleží na datech

za konkrétní území)

Obsah

Tematické vrstvy Polohopisná, satelitní.
Podrobnost Závislá na vybrané tématické vrstvě a zobrazeném 

území.
Dimenze 2D, pohled z ptačí perspektivy (globálně nedostupná 

funkce).
Jazyk Funkce v anglickém jazyce, popis míst v lokálním 

jazyce či  v angličtině,  problémy značení (Plzeňský 
kraj  označen jako PLZEŇ, Českobudějovický jako 
SOUTH  BOHEMIA,  větší  města  v ČR  anglicky, 
menší česky).

Tvorba  vlastních 
prvků / map

Nelze.

Hlavní zdroje dat Microsoft Corp., NAVTEQ, AND, Traffic.com
Vztaženo k datu 6.3.2011
Poznámky Grafické měřítko pouze v mílích. Proveden přepočet na metrickou míru. 

Změna  měřítka  kolečkem  myši  neprobíhalo  do  myší  určené  oblasti. 
Velmi nízký mapový obsah oproti ostatním on-line geografickým bázím.
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Název Yahoo Local Maps
Tvůrci Yahoo! Inc.
Dostupné z URL http://maps.yahoo.com/ 
Vizualizace v internetovém prohlížeči nebo v desktopové aplikaci Prohlížeč

 
Aplikace

 
Měřítka Přibližně  1 : 250 000 000  až  1 : 2 500  (proměnlivé,  záleží  na  datech

za konkrétní území).

Obsah

Tematické vrstvy Vrstva polohopisná, satelitní, hybridní.
Podrobnost Závislá na vybrané tématické vrstvě a zobrazeném 

území.
Dimenze 2D
Jazyk Funkce  v  anglickém  jazyce  (či  ve  4  dalších 

světových), popis míst v lokálním jazyce i v jazyce 
nevlastním  k  dané  zemi  (viz  Prague,  Pilsen  vs. 
Liberec).

Tvorba  vlastních 
prvků / map

Možnost vizualizace hustoty dopravy.

Hlavní zdroje dat NAVTEQ 2010
Vztaženo k datu 19.2.2011
Poznámky Jedná se  o  jednoduchou  přehledku  silniční  sítě,  popřípadě  satelitních 

snímků, či obojího s funkcemi spojenými se servery Yahoo! Inc.
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Název WikiMapia
Tvůrci WikiMapia
Dostupné z URL http://www.wikimapia.org 
Vizualizace v internetovém prohlížeči nebo v desktopové aplikaci Prohlížeč

 
Aplikace

 
Měřítka Přibližně  1 : 87 000 000  až  1 : 1 1 000  (velmi  proměnlivé,  záleží  na 

datech za konkrétní území)

Obsah

Tematické vrstvy Polohopisná, satelitní, zobrazitelné i vrstvy dostupné
na Google Maps

Podrobnost Závislá na vybrané tématické vrstvě a zobrazeném 
území. 

Dimenze 2D
Jazyk 101  různých  jazyků,  překládání  popisů,  které  lze 

přeložit  z lokálního  jazyka  do  zvoleného.  Často 
popisy  území  i  objektů  v angličtině  (slovany  city 
part atd.).

Tvorba  vlastních 
prvků / map

Nelze.

Hlavní zdroje dat TerraMetrics, WikiMapia.org
Vztaženo k datu 6.3.2011
Poznámky Při úvodním načtení mapy je zobrazeno místo, odkud je uživatel využívá 

služby  serveru.  Projekt  spojující  servery  Wikipedia  a  Google  Maps,
tzn.  spojení  a  využití  funkcí  těchto  serverů.  Umožňuje  prostorovým 
dotazem (kliknutím na útvar ohraničující objekt či území) vizualizovat 
informace o daném místě  či  objektu (ze serveru  www.wikipedie.org). 
Možnost rychlé navigace na ulici/město/stát/svět z místa, kde se nachází 
středový kurzor obrazovky.
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Název Planiglobe
Tvůrci kk+w – digitale kartografie GmbH
Dostupné z URL http://www.planiglobe.com/omc_set.html 
Vizualizace v internetovém prohlížeči nebo v desktopové aplikaci Prohlížeč

 
Aplikace

 
Měřítka Přibližně 1 : 100 000 000 až 1 : 250 000 (celosvětově).

Obsah

Tematické vrstvy Polohopisná.
Podrobnost Shodná  pro  celý  svět,  vzhledem  k  největšímu 

možnému  měřítku  velmi  malá  podrobnost 
zobrazených dat. 

Dimenze 2D
Jazyk Lokální názvy jsou v místních jazycích (často bez 

diakritiky).  Názvy států bývají  v angličtině.  Chybí 
názvy moří.

Tvorba  vlastních 
prvků / map

Možnost  vložení  značky  s  popiskem  na  určené 
místo. 

Hlavní zdroje dat planiglobe.com
Vztaženo k datu 10.3.2011
Poznámky Grafické i  číselné měřítko.  Dvojklik  levým myšítkem pouze centruje. 

Kolečko  myši  nemění  měřítko.  Stažitelné  vektorové  mapy  –  výřez 
zobrazeného území v internetovém prohlížeči.
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Název OviMaps
Tvůrci Nokia
Dostupné z URL http://maps.ovi.com 
Vizualizace v internetovém prohlížeči nebo v desktopové aplikaci Prohlížeč

 
Aplikace

 
Měřítka Přibližně  1 : 80 000 000  až  1 : 1 2 000  (velmi  proměnlivé,  záleží  na 

datech za konkrétní území)

Obsah

Tematické vrstvy Polohopisná, satelitní, topografická.
Podrobnost Závislá na vybrané tématické vrstvě a zobrazeném 

území. 
Dimenze 2D
Jazyk 50 různých jazyků s překládáním popisů, které lze 

přeložit z lokálního jazyka do zvoleného. Pro český 
jazyk se vyskytují názvy měst v angličtině (Prague, 
nikoliv Praha).

Tvorba  vlastních 
prvků / map

Nelze.

Hlavní zdroje dat NAVTEQ
Vztaženo k datu 8.3.2011
Poznámky Možnost  používání  přes  internetové  prohlížeče  i  jako  aplikace  ve 

vybraných  mobilních  zařízeních  NOKIA.  Možnost  rychlé  navigace
na ulici / město / stát / kontinent z místa, kde se nachází středový kurzor 
obrazovky.
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Název Mappy
Tvůrci Mappy SA
Dostupné z URL http://en.mappy.com/ 
Vizualizace v internetovém prohlížeči nebo v desktopové aplikaci Prohlížeč

 
Aplikace

 
Měřítka Přibližně 1 : 22 700 000 až 1 : 1 400 (velmi proměnlivé, záleží na datech

za konkrétní území)

Obsah

Tematické vrstvy Polohopisná, satelitní, hybridní.
Podrobnost Závislá na vybrané tématické vrstvě a zobrazeném 

území. 
Dimenze 2D
Jazyk 9 různých jazyků (bez češtiny), použitelné pro názvy 

funkcí. Avšak lokální názvy jsou v místních jazycích 
(často  bez  diakritiky)  a  názvy moří  jsou  v  jazyku 
jednoho ze států, u kterého se nacházejí. Názvy států 
bývají v angličtině.

Tvorba  vlastních 
prvků / map

Nelze.

Hlavní zdroje dat NAVTEQ
Vztaženo k datu 8.3.2011
Poznámky Možnost  používání  přes  internetové  prohlížeče  i  jako  aplikace  ve 

vybraných  mobilních  zařízeních  NOKIA.  Možnost  rychlé  navigace
na  ulici/město/stát/kontinent  z  místa,  kde  se  nachází  středový  kurzor 
obrazovky.  Velmi  podrobné  mapy  na  území  mimo  Asii.  Možnost 
volitelných prvků mapy (počasí, hotely včetně rezervace).
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Název GEO Portal
Tvůrci Group on Earth Observation
Dostupné z URL http://www.geowebportal.org 
Vizualizace v internetovém prohlížeči nebo v desktopové aplikaci Prohlížeč

 
Aplikace

 
Měřítka Přibližně 1 : 100 000 000 až 1 : 50 000 (celosvětově)

Obsah

Tematické vrstvy Polohopisná.
Podrobnost Shodná  pro  celý  svět,  vzhledem  k  největšímu 

možnému  měřítku  malá  podrobnost  zobrazených 
dat. 

Dimenze 2D
Jazyk Angličina.  Lokální názvy jsou v místních jazycích 

(často  bez  diakritiky)  i  přeložené  do  angličtiny 
(Prague, Domazlice). Názvy států nezobrazeny.

Tvorba  vlastních 
prvků / map

Lze importovat vlastní mapy a použít mapu na GEO 
Portalu jako podkladovou.

Hlavní zdroje dat Group on Earth Observation (více informací o poskytovatelých dat na 
http://earthobservations.org/documents/geo_vii/geo7_crafting_geoinfor
mation.pdf )

Vztaženo k datu 1.5.2011
Poznámky I když neobsahuje podrobná data pro velká měřítka, obsahuje některé 

GIS nástroje.  Například  informace o  prvku (zobrazí  záznam o prvku 
v databázi),  možnost  správy  zobrazených  vrstev,  importování  jiných 
map, lze nastavit ve velmi omezené míře i kompozici mapy, atd. 
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Název Google Earth
Tvůrci Google Comp.
Dostupné z URL http://www.google.com/intl/cs/earth/download/ge/ 
Vizualizace v internetovém prohlížeči nebo v desktopové aplikaci Prohlížeč

 
Aplikace

 
Měřítka Přibližně  1 : 55 500 000 až  1 : 2000 (proměnlivé,  záleží  na  datech  za 

konkrétní území), přechází do zobrazení nad úrovní země.

Obsah

Tematické vrstvy Základními vrstvami jsou digitální snímky povrchu 
(ortofota), lze vizualizovat na jejich podkladě další 
Tematické vrstvy přes Primární databázi.

Podrobnost Závislá na území, avšak velmi podrobná data.
Dimenze 2D,  3D  vybrané  objekty  (horstva  i  stavby), 

zobrazení nad úrovní země.
Jazyk Dostupné  v  českém  jazyce,  místní  geografické 

názvy uvedené v lokálních jazycích.
Tvorba  vlastních 
prvků / map

Možnost přidání značky, modelu, fotografie, atd.

Hlavní zdroje dat MapLink/Tele  Atlas,  Tele  Atlas,  Europa  Technologies  Ltd.,  Google 
Comp.

Vztaženo k datu 15.2.2011
Poznámky Aplikace  Google  Earth  se  vyznačuje  velkým  množstvím  do  mapy 

zobrazitelných prvků, umožněné propojeností  této  aplikace se servery 
společnosti Google. Jedná se o škálu dat, která jsou často jen pro některé 
oblasti. Lze zobrazit i povrch jiných hvězdných těles. Lze ji zvolit jako 
jednu z vrstev v Google Maps (s menším množstvím funkcí).
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Název World Wind
Tvůrci National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Dostupné z URL http://worldwind.arc.nasa.gov/java/ 
Vizualizace v internetovém prohlížeči nebo v desktopové aplikaci Prohlížeč

 
Aplikace

 
Měřítka 1 : 75 000 000 až 1 : 25 (celosvětově)

Obsah

Tematické vrstvy Zobrazení digitálních snímků povrchu (různé druhy)
Podrobnost Velmi  hrubé  zobrazení  snímků  (velikost

pixelu  15  až  1000  metrů  (viz 
http://worldwind.arc.nasa.gov/credits.html ))

Dimenze 2D, 3D horstva, anaglyfové zobrazení
Jazyk Angličtina
Tvorba  vlastních 
prvků / map

Nelze.

Hlavní zdroje dat Landsat, USGS
Vztaženo k datu 14.2.2011
Poznámky Náročný na paměť a závislý i na internetovém připojení, data stahována

„on the fly“ ze serverů,  chyby v datech.  Lze zobrazit  i  mapu oblohy 
i jiných vesmírných těles (Mars, Měsíc, Venuše apod.).

3.3 Shrnutí poznatků z rešerše on-line geografických datových bází
V podkapitole 3.2 jsou uvedeny jen některé vybrané globální on-line geodatabáze. Při rešerši 
byla  nalezena řada  dalších  zdrojů,  které  nakonec  nebyly přímo pro tuto  kapitolu využity, 
nicméně z nich lze získat další informace, a proto je seznam těchto zdrojů uveden příloze B.

Geografické databáze zmíněné v této kapitole jsou dostupné bez poplatků.  Existují 
samozřejmě i  placené verze geografických databází či  verze pro jiné platformy a zařízení 
(mobilní zařízení apod.), ale těm není v této práci věnována pozornost.

Srovnání geografických on-line datových bází lze obecně odvodit od požadavků na ně 
kladených. Chceme-li data za celou planetu, jistě z uvedených nezvolíme jako zdroj například 
Rand McNelly. Chceme-li podrobná data za celou planetu, zvolíme například Google Maps, 
či  NAVTEQ MAP24.  Bude-li  cílem  vybrat  kvalitní  mapu  silniční  sítě,  zvolíme 
OpenStreetMap  nebo  ViaMichelin Maps.  Proto  nelze  objektivně  vzájemně  srovnat 
geografické on-line databáze, vždy záleží na požadavcích uživatele.

Z tabulek je však vidět, že „kvalita“ jednotlivých řešení on-line datových bází záleží 
z velké  míry  také  na  poskytnutých  datech.  Přehled  některých  distributorů  dat  uvedených 
v rešeršních  tabulkách  (kapitola  3.2),  ale  i  jiných  je  uveden  v  kapitole  4  Rešerše  zdrojů  
geografických dat pro tvorbu mezinárodních geodatových bází v různých měřítkách.
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4 Rešerše zdrojů geografických dat vhodných pro tvorbu 
mezinárodních geodatových bází v různých měřítkách

Kapitola navazuje a vychází z kapitoly 3 Globální geografické on-line databáze. Pro rešerši 
jsou vybrány ty zdroje, které se v kapitole 3 vyskytují minimálně u dvou produktů, či jsou 
významnými dodavateli prostorových dat, ale nebyli zjištěni při rešerši u produktů zmíněných 
v kapitole 3.2.

4.1 Rešerše zdrojů
Navigační databáze:

• NAVTEQ (http://en.wikipedia.org/wiki/Navteq )
Poskytovatel  geografických  dat  pro  širokou  oblast  použití.  Je  předním  dodavatel  pro 
automobilové navigační systémy (Garmin, Magellan atd.),  webové aplikace (Yahoo! Maps, 
Bing Maps,  Map Quest,  Ovi Maps  a  další).  Data  poskytuje  v  rozsahu malých  až  velkých 
měřítek (viz NAVTEQ MAP24 v kapitole 3.2).

• Tele Atlas (http://en.wikipedia.org/wiki/Tele_Atlas )
Poskytovatel geografických dat pro širokou oblast použití. Je dodavatelem pro automobilový 
navigační  systém (TomTom),  webovou aplikaci  (Google Maps).  Data poskytuje  v rozsahu 
malých až velkých měřítek, avšak v závislosti na území (viz Google Maps v kapitole 3.2).

Data z dálkového průzkumu Země:
Data dálkového průzkumu Země závisí na konkrétním snímači (družici), který data snímá. 
Podle toho je určeno rozlišení dat a z toho lze následně usuzovat, pro jaká měřítka jsou daná 
data vhodná. Bližší popis rozlišení snímků jednotlivých družic není v této práci uveden, tato 
informace je k nalezení u jednotlivých poskytovatelů dat.

• NASA (http://www.nasa.gov )
Národní  úřad  pro  letectví  a  kosmonautiku  (NASA)  je  největší  organizací  pro  dálkový 
průzkum země (i vesmíru). Spolu s USGS se podílí na projektu Landsat, který již od roku 
1972 monitoruje zemský povrch (viz World Wind v kapitole 3.2).

• ESA (http://www.esa.int/esaCP/index.html  )
Evropská  podoba  NASA (Evropská  vesmírná  agentura).  Poskytuje  data  ze  široké  škály 
satelitů (http://earth.esa.int/dataproducts/ ). Spravuje projekty Meteosat, Envisat a další (viz 
strana  34-45  na  http://esamultimedia.esa.int/multimedia/publications/ESA-
Presentation/pageflip.html).

• Spot Image (http://www.spotimage.com/ ) 
Poskytovatel celosvětových geografických dat převážně ze systému družic SPOT, ale i jiných. 
Byl ustanoven francouzskou agenturou CNES (http://www.spotimage.com/web/en/210-about-
us.php ).

• TTI Production (http://www.tti.fr/ )
Francouská firma zabývající se celosvětovou distribucí geodat z velkého množství radarových 
a satelitních systémů. 

• MDA (http://www.mdacorporation.com/corporate/ )
Pobočka MDA Geospatial Services Inc. poskytuje data z radarů a optických satelitů (více viz 
http://gs.mdacorporation.com/SatelliteData/SatelliteData.aspx ).
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• USGS (http://www.usgs.gov/ )
Produktor a distributor velkého různorodého množství geodat (převážně, ale nejen) z území 
Spojených států amerických (http://www.usgs.gov/pubprod/ ). 

Národní agentury pro mapování (National Mapping and Cadastral Agencies):

Prakticky  každý  stát  má  vlastní  agenturu  pro  mapování  jejich  území.  Jejich  přehled  je 
k nalezení  na  http://whc.unesco.org/en/mapagencies.  U  některých  agentur  je  k  dispozici 
i odkaz na jejich domovské stránky.

Nezařazené:

• Europa Technologies (http://www.europa-tech.com/ )
Poskytovatel globálních vektorových dat a rastrů. Například pro společnosti Esri, MapInfo, 
Oracle Spatial, Google.

Evropské zdroje:

• EuroGeographics (http://www.eurogeographics.org/products-and-services  )
EuroGraphics spravuje 4 projekty,  zabývající se prostorovými daty na území Evropy. Jsou 
jimi:

• EuroDEM 
(http://www.eurogeographics.org/content/products-services-eurodem )
Mozaika výškových dat členů EuroGraphics s přesností 8-10 metrů.

• EuroBoundaryMap 
(http://www.eurogeographics.org/products-and-services/euroboundarymap )
Bezešvá geodatabáze v měřítku 1 : 100 000. Obsahuje geometrii, názvy a kódy 
administrativních  a  statistických  jednotek.  Jsou  průběžně  aktualizovány 
evropskými národními agenturami pro mapování.

• EuroRegionalMap
(http://www.eurogeographics.org/products-and-services/euroregionalmap )
Multifunkční  topografický  dataset  v  měřítku  1 : 250 000.  Je  bezešvý  a  je 
aktualizován  z  národních  databází  evropských  národních  agentur  pro 
mapování.

• EuroGlobalMap
(http://www.eurogeographics.org/products-and-services/euroglobalmap )
Jedná  se  o  bezešvý  topografický  dataset  32  evropských  zemí  v  měřítku 
1 : 1 000 000.  Opět  je  aktualizován  stejným  způsobem  jako  výše  uvedené 
datové báze.

• EuroSDR 
(http://bono.hostireland.com/~eurosdr/start/index.php?
option=com_frontpage&Itemid=1 )

Nezisková  organizace  spojujícíc  národní  agentury  pro  mapování,  výzkumné  instituty 
a univerzity za účelem aplikování výsledků výzkumů do obstarávání, spravování a dodávání 
prostorových dat.
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Zdroje pro Českou republiku:

K přihlédnutí k praktické části této práce (viz kapitola 6) je třeba se zaměřit na poskytovatele 
topografických  vektorových  dat  pro  území  České  republiky.  Takovými  mohou  být  jak 
soukromé, tak státní subjekty. Rešerše zdrojů pro praktickou část práce je uvedena „dále“ a je 
seřazena dle měřítek.

Tato  měřítka  (respektive  jejich  rozsah)  je  definován v  rámci  tzv.  Level  of  Details 
(úroveň podrobnosti) v mapových šablonách firmy Esri (viz tabulka 6.1). Mapovým šablonám 
je věnována kapitola 5  , ale prozatím bude postačovat rozdělení datových zdrojů na malá, 
střední a velká měřítka.

Vzhledem k jednotlivým měřítkům by bylo možno pro praktickou část práce jako zdrojová 
data zvolit následující datové báze:

• pro malá měřítka –  bylo by možné použít datovou bázi EuroGlobalMap, či by bylo 
možné  použít  báze  pro  střední  měřítka  při  provedení  výběru  dat  a  generalizace. 
V takovýchto měřítkách není autorovi známo, zda existují použitelné vektorové báze 
dat za ČR (dodávané českým poskytovatelem dat).

• pro střední měřítka – z evropských zdrojů lze využít EuroRegionalMap, z českých 
například  ArcČR 500  (ARCDATA PRAHA, s.r.o.),  Data 200  (ČÚZK),  DMÚ 200, 
DMÚ 25  (VTOPÚ Dobruška),  ČR 1 : 150 000  (CEDA),  TOPO Czech  (Picodas), 
Česká republika 1 50 000 (T-MAPY).

• pro  velká  měřítka  –  zdroje  českých  dat  mohou  být  ZABAGED, DSMO-5 nebo-li 
SM 5 -  vektor  (ČÚZK),  Podrobná  mapa  1 : 10 000 (PLANstudio,  s.r.o.),  DMÚ 25 
(VTOPÚ Dobruška), Global Network (CEDA).

• proměnná  měřítka  –  OpenStreetMap,  SRTM DEM  (Shuttle  Radar  Topography 
Mission), Free Maps for Garmin, StreetNetCZE (CEDA).

Rešerše  zdrojů  vektorových  geografických  dat  pro  ČR  vycházela  z  Řezník (2008).  Jde 
o příklady zdrojů, nejedná se o jejich vyčerpávající výčet.

4.2 Výběr zdrojů dat pro praktickou část práce
Praktická část  práce se věnuje naplněním struktury topografické mapové šablony velkých 
měřítek (viz kapitola 6). Z kapitoly 4.1 (část kapitoly Zdroje pro Českou republiku) jsou za 
vhodné datové báze velkých měřítek vybrány: Základní báze geografických dat (ZABAGED), 
Digitální státní mapa odvozená 1 :5 000 (DSMO-5) a Podrobná mapa Česko, DMÚ 25 a data 
proměnných měřítek.

K výběru dat přispěly hlavně dva faktory: datová báze musí pokrývat území celé ČR 
(aby  mohla  být  ve  struktuře  mapové  šablony  obsažena  ucelená  oblast  České  republiky) 
a datová báze by měla obsahovat různé vrstvy (různé tematické prvky),  protože je známa 
struktura plněné databáze a podle toho faktoru se vybírá zdrojová datová báze (tzn. dle jejího 
obsahu).

DSMO-5 pokrývá pouze 23% území, viz ČÚZK (2011), nehodí se tedy jako zdroj pro 
praktickou část. Podrobná mapa 1 : 10 000 je produkt soukromé firmy, u které by nemusela 
být splněna podmínka bezplatného poskytnutí dat (tato firma není angažovaná v této práci), 
DMÚ 25 svým obsahem odpovídá ZABAGED, ale je mimo měřítkový rozsah topografické 
mapové šablony velkých měřítek (viz tabulka 6.1), Global Network obsahuje pouze silniční 
a uliční síť. Stejná situace je i OSM (i ve spojení se SRTM DEM), u StreetNetCZE a u Free 
Maps for Garmin ,neposkytují potřebný tematický obsah dat (jedná se o báze dat zaměřené 
především na silniční sítě).
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Avšak proto, že byla navázána spolupráce mezi firmou ARCDATA PRAHA s.r.o. (iniciátor 
práce) a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (resp. Zeměměřickým úřadem, který 
je poskytovatelem dat ze ZABAGED), vyvstal od firmy ARCDATA PRAHA požadavek, plnit 
topografickou mapovou šablonou velkých měřítek právě daty ze ZABAGED. Tato datová 
báze splňuje obě „výše“ uvedené podmínky, pokrývá bezešvě celé území republiky a obsahuje 
široké  množství  různých  tematických  datových  vrstev,  použitelných  pro  import  dat  do 
prvkových tříd ve vytvářené geodatabázi. A proto umožňuje celorepublikově naplnit důležité 
topografické vrstvy v rámci dané mapové šablony. Popis a stručné informace o ZABAGED 
jsou uvedeny „níže“.

Popis Základní báze geografických dat (ZABAGED):

Dle  ČÚZK (2010a)  je Základní  báze  geografických  dat  České  republiky (ZABAGED)  je 
digitální  geografický  model  území  České  republiky,  který  svou  přesností  a  podrobností 
zobrazení  geografické  reality  odpovídá  přesnosti  a  podrobnosti  Základní  mapy  České 
republiky v měřítku 1:10  000 (ZM 10).  Obsah ZABAGED tvoří  122 typů geografických 
objektů  zobrazených  v  databázi  vektorovým  polohopisem  a  příslušnými  popisnými 
a kvalitativními  atributy.  ZABAGED  obsahuje  informace  o  sídlech,  komunikacích, 
rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a chráněných územích, 
vegetaci a povrchu a prvcích terénního reliéfu.  Součástí  ZABAGED jsou i  vybrané údaje 
o geodetických,  výškových  a  tíhových  bodech  na  území  České  republiky  a  výškopis 
reprezentovaný prostorovým 3D souborem vrstevnic.

Katalog objektů ZABAGED (ČÚZK (2010a)) je základním seznamem typů objektů 
ZABAGED a jejich atributů. Přehledně popisuje začlenění typů objektů do kategorií, definuje 
pojmenování a jejich význam, popisuje jejich kódování, geometrickou reprezentaci a zdroj 
dat.  U každého typu objektu je popsána i struktura databázových tabulek,  ve kterých jsou 
uloženy jejich negrafické informace – atributy. Typ objektu je výstižné slovní pojmenování 
sledovaného prvku (objektu). U každého typu objektu je současně uvedeno jeho pořadové 
číslo v rámci kategorie objektů.

Typy objektů jsou podle významu rozděleny do 8 kategorií (tříd): 
1. Sídla, hospodářské a kulturní objekty
2. Komunikace 
3. Rozvodné sítě a produktovody 
4. Vodstvo 
5. Územní jednotky včetně chráněných území 
6. Vegetace a povrch 
7. Terénní reliéf 
8. Geodetické body 

Ukázka  seznamu  kategorií  a  typů  objektů  ZABAGED  je  uvedena  na  obrázku  4.1.  Dle 
ČÚZK (2010a) je struktura Katalogu objektů ZABAGED, pojmenování jednotlivých položek, 
odpovídá  struktuře  dat  uložených  v  informačním  systému  ZABAGED  v  Zeměměřickém 
úřadu. Názvy položek se mohou v reálných datech mírně odlišovat v důsledku implementace 
formátů  dat  v různých  exportních  souborech.  Tedy  každý  typ  objektu  je  poskytnut,  jako 
export do samostatného shapefile (tato práce pracuje s daty ve formátu .shp) a pojmenování 
položek  je  v  těchto  souborech  odlišné  od  pojmenování  v  katalogu  objektů.  Detailnější 
informace o ZABAGED jsou k nalezení na ČÚZK (2010) a ČÚZK (2010a).
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Obrázek 4.1 Ukázka seznamu kategorií a typů objektů ZABAGED.
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4.3 Shrnutí rešerše zdrojů geografických dat
Hlavním kritériem výběru datové báze je její obsah. Pokud datová báze obsahuje dat, pomocí 
kterých  by  bylo  možno  naplnit  pouze  několik  prvkových  tříd  plněné  geodatabáze,  není 
takovýto  zdroj  pro  praktickou část  práce  příliš  využitelný.  Pořizovací  cena  dat  je  dalším 
určujícím  faktorem  pro  výběr  (pořízení)  těchto  dat.  Podle  „kvality“  dat  v  datové  bázi 
(měřítko, rozlišení, přesnost dat) se odvíjí i cena těchto dat. Řešením ceny je využít zdrojů dat 
poskytovaných bezúplatně. Dalším faktorem jsou také požadavky pořizovatele na data (na již 
zmíněnou  cenu,  obsahu,  měřítka,  ale  i  případného  servisu  ze  strany  poskytovatele,  tzn. 
aktualizace dat apod.).

Více informací o poskytovatelích geografických dat (co do objemu poskytnutých dat) 
je k nalezení např.  v Daratech (2009).  Při  rešerši  byla  nalezena řada dalších zdrojů, které 
nakonec nebyly přímo pro tuto kapitolu využity, nicméně z nich lze získat další informace, 
a proto je seznam těchto zdrojů uveden příloze C.

Při použití různých zdrojů dat (dat od různých poskytovatelů) by se dala vyřešit otázka 
různých  datových  bází,  které  by svými  obsahy pokryly  většinu  prvkových  tříd  v  plněné 
geodatabázi. Avěak by mohlo docházet k nepřesnostem při styku či překryvu těchto dat. Proto 
byla za výhradní zdroj vybrána pouze jedna datová báze, u které je zaručena bezešvost dat 
v rámci ČR.

I tak je třeba se věnovat problému návaznosti dat na hranici státu. Otázka návaznosti 
dat je zkoumána například v rámci organizace EuroGeographics v projektu s názvem State 
Boundaries of Europe (dříve projekt EuroBoundaries,  http://www.eurogeographics.org/sbe), 
který se snaží řešit návaznost administrativních hranic zainteresovaných států. Další příklad 
řešení návaznosti dat ze dvou datových zdrojů je například popsán v T-MAPY (2006).

Výběr  dat  pro  praktickou  část  práce  se  odvíjí  od  jejího  zadání,  respektive  od 
požadavků inciátora práce firmy ARCDATA PRAHA s.r.o.,  naplnit topografickou mapovou 
šablonu velkých měřítek daty pokrývající celé území České republiky. Datovým zdrojem byl 
zvolena  ZABAGED,  viz  kapitola  4.2.  Topografickými  mapovými  šablonami  se  zabývá 
kapitola  5  Analýza obsahu Topographic Map Templates pro jednotlivá měřítka pro území  
Evropy a  samotné  plnění  vybrané  mapové  šablony  je  rozebráno  v kapitole  6  Naplnění 
struktury Map Template velkých měřítek daty velkého měřítka.
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5 Analýza obsahu Topographic Map Templates pro 
jednotlivá měřítka pro území Evropy

Map Template (dále MT), česky mapová šablona, vizualizuje data z databáze s pevně danou 
strukturou. Jedná se o spojení databáze a vizualizačních pravidel, která uložená data zobrazují 
v  podobě  mapy  prostřednictvím  vizualizačního  projektu  (MT  zahrnuje  i  kartografická 
pravidla,  viz  kapitola  2).  Datový  obsah  se  tedy  může  měnit,  ale  při  zachování  správné 
struktury dat (tzn. vyplnění správných atributů korektními hodnotami) se data vždy vizualizují 
shodným způsobem. To umožňuje v konečném důsledku vizualizovat globální prostorová data 
uceleně  homogenně.  Jsou vyvinuté  firmou Esri  Inc.  (ARCDATA PRAHA, 2011).  Mapové 
šablony jsou volně ke stažení a k použití a na jejich podkladě jsou vizualizována data i pro 
internetové aplikace (ArcGIS Explorer Online, Esri (2011c)).

5.1 Popis současného stavu
Typů Map Templates je více. Záleží především na druhu dat do nich vložených a měřítku, ve 
kterém data zobrazuje, což určuje způsob využití dané MT. Dle Esri (2011b) existují MTs pro 
tvorbu geologických,  historických,  topografických map,  map ulic  a  podobně.  Zaměřím se 
výhradně na topografické mapové šablony (na kterých je postavena praktická část práce, viz 
kapitola 6), které se ze základu dělí na tři měřítkové sady:

1. TMT malých měřítek (Topographic Map Template Small Scales – TMTSS), 
2. TMT středních měřítek (Topographic Map Template Medium Scales – TMTMS)
3. TMT velkých měřítek (Topographic Map Template Large Scales – TMTLS). 

Každá sada Topographic Map Template je členěna do úrovní (tzv. Level of Details, 
LoD) udávající měřítkový rozsah, ve kterém jsou data zobrazována. TMTSS zahrnují úrovně 
7 až 9 (1 : 4 500 000 až 1 : 750 001), TMTMS úrovně 10 až 14 (1 : 1 150 000 až 1 : 25 000) 
a TMTLS úrovně 16 až 19 (1 : 15 000 až 1 : 501). Přehled LoD uveden v tabulce 5.1. Tyto 
úrovně jsou také používány pro vizualizaci map na Google Maps a Bing Maps, také proto, 
aby bylo možno jednoduše používat tyto dva zdroje spolu s ArcGIS Online (více informací 
o vzájemné  propojenosti  a  dlaždicovém  schématu  využívajícího  LoD  na  Esri (2011), 
Esri (2011a) a Schwartz (2011)).
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Tabulka 5.1: Přehled zobrazených úrovní a jejich měřítkový rozsah u TMT (pro ArcGIS 9.3).

Úroveň (level) Rozsah měřítek
7 1 : 4 500 000 až 1 : 9 000 000
8 1 : 4 500 000 až 1 : 2 200 000 
9 1 : 1 500 000 až 1 : 750 001
10 1 : 1 150 000 až 1 : 575 000
11 1 : 575 000 až 1 : 288 000
12 1 : 288 000 až 1 : 144 000
13 1 : 100 000 až 1 : 50 001
14 1 : 50 000 až 1 : 25 000
16 1 : 15 000 až 1 : 5 001
17 1 : 5 000 až 1 : 2 501 
18 1 : 2 500 až 1 : 1 601 
19 1 : 1 600 až 1 : 501

Pozn.:  Rozsah  měřítek  uvedený  v  tabulce  5.1  je  převzatý  z  přednastaveného  rozsahu 
v programu  ArcMap.  Nezobrazené  úrovně  nejsou  zahrnuty  ve  zkoumaných  verzích 
topografických mapových šablon.

5.2 Obsah topografických mapových šablon
● Topographic Map Template Small Scales

Obrázek 5.1 Přehled náplně Topographic Map Template Small Scales.
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Ve struktuře adresáře TMTSS TopoMap_Template_SmallScales jsou obsaženy:
• složka  Documentation  –  obsahuje  pouze  textový  dokument  s  cache  měřítky, 

neobsahuje žádnou dokumentaci k TMTSS,
• složka Maps and GDBs – obsahuje geodatabázi (datasety Anno_XM obsahují anotaci 

k datasetům Layer_XM), projekty *.mxd, které vizualizují uložená data,
• složky Styles, Applications – jsou prázdné.

● Topographic Map Template Medium Scales
Verze topografické mapové šablony středních měřítek je dostupná s obsaženými daty z oblasti 
Redlands, CA, USA. Není k dispozici topografická mapová šablona středních měřítek, která 
by obsahovala data z území Evropy.

Obrázek 5.2 Přehled náplně Topographic Map Template Medium Scales.
Ve struktuře adresáře TMTMS TopoMap_Template_Mediumcales jsou obsaženy:

• složka  Documentation  –  obsahuje  pouze  textový  dokument  s  cache  měřítky, 
neobsahuje žádnou dokumentaci k TMTMS, 

• složka Maps and GDBs – obsahuje geodatabázi (datasety Anno_XK obsahují anotaci 
k datasetům Layer_XK), projekty *.mxd, které vizualizují uložená data,

• složky Styles, Applications – jsou prázdné.
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● Topographic Map Template Large Scales
Pro velká měřítka jsou k dispozici dvě verze Topographic Map Template Large Scales, první 
obsahující data ze Severní Ameriky, druhá obsahující data z Evropy. Zde je uvedena ukázka 
verze s evropskými daty (která byla v praktické části vybrána jako vzorová), v praktické části 
práce je popsán rozdíl TMTLS se severoamerickými a s evropskými daty. 

Obrázek 5.3 Přehled náplně Topographic Map Template Large Scales.
Ve struktuře  zdrojového  adresáře  TMTLS  Community_Map_INTLLargeScale_Template93 
(uvedeném na obrázku 5.3) jsou obsaženy:

• složka  Documentation  –  obsahuje  pouze  textový  dokument  s  cache  měřítky, 
neobsahuje žádnou dokumentaci k TMTLS, 

• složka  Maps_and_GDBs –  obsahuje  vzorovou geodatabázi  včetně  projektu  *.mxd, 
který vizualizuje uložená data, dokumentační soubor DataLayers.xlsx, který obsahuje 
popis většiny jednotlivých prvkových tříd v databázi včetně jejich klíčových atributů,

• složka Styles – obsahuje několik definovaných stylů, jak kartograficky zobrazit vrstvy,
• složka Scripts – obsahuje několik skriptů použitelných ve funkci Field Calculator,
• ostatní složky zobrazené na obrázku 5.3 jsou prázdné.
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5.3 Shrnutí analýzy Topographic Map Templates
Jak  je  z  obrázků  5.1,  5.2,  5.3  vidět,  struktura  topografických  šablon  malých  a  středních 
měřítek si odpovídá, u velkých měřítek je mírně odlišná.  Tento rozdíl vznikl proto, že na 
tvorbě  zmíněných  mapových  šablon  se  podílely  dva  různé  pracovní  týmy.  Topografické 
mapové  šablony  malých  a středních  měřítek  byly  produkovány  týmem 
ESRI_Topography_Team,  topografickou  mapovou  šablonu  velkých  měřítek  vyprodukoval 
tým  esri_db_services  (viz  Esri (2011b),  kde  jsou  k  dispozici  přímo  i  jednotlivé  mapové 
šablony).

Při zkoumání topografických mapových šablon (jejich struktury a obsahu) je výhodné, 
když jsou tvořena pro data, s příbuznou strukturou, resp. značením, jakou mají data česká 
(např.  pro  popis  a  kategorizaci  silničních  komunikací).  Struktury  (či  hodnoty)  dat 
z „nepříbuzných“ (povětšinou mimoevropských) oblastí bývají více odlišné, hůře se hledají 
spojitosti, vztahy a významy mezi českými a „cizími“ atributy. Situaci návrhu konverze dat 
mezi zdrojovou bází dat a cílovou mapovou šablonou může ztěžovat i chybějící, či neúplná 
dokumentace tvorby a plnění dané mapové šablony, což komplikuje postup při  zkoumání, 
identifikaci  a  reklasifikaci  dat  obsažených  v  mapové  šabloně  (podrobnější  informace 
o topografických mapových šablonách malých a  středních měřítek a příkladech toho, jaké 
jsou  výhody  zkoumání  šablony  obsahující  „příbuzná“  evropská  data  k  nalezení 
v Hájek (2010)).

Na vzniku mapových šablon se obecně podílí nejen pracovníci Esri, ale i uživatelé 
softwaru  ArcGIS,  viz  Esri (2011b).  Tvorba  mapové  šablony,  respektive  plnění  databáze 
obsažené ve vybrané topografické mapové šabloně, je demonstrováno v kapitole 6 Naplnění 
struktury Map Template velkých měřítek daty velkého měřítka, kde je prakticky ukázán postup 
využití topografické mapové šablony v praxi.

Topografické  mapové  šablony jsou,  dle  autora,  rychlým a  účinným nástrojem pro 
tvorbu  kartografické  vizualizace  prostorových  dat  (geovizualizace),  kde  postačuje,  z 
uživatelského hlediska, porozumět pouze struktuře databáze (resp. geodatabáze, což je datový 
typ databáze vytvořený firmou Esri a použitý v rámci mapových šablon), aby bylo možno 
data, která má uživatel k dispozici, správným způsobem importovat do geodatabáze mapové 
šablony  (uživatelská  strana  plnění  mapové  šablony  a  předdefinovaná  vizualizační  část 
mapové šablony je zobrazena na obrázku 5.4).

Obrázek 5.4 Ukázka činnosti uživatele a činnosti mapové šablony.
Ukázka  činnosti  uživatele  a  činnosti  mapové  šablony  je  vytvořena  pomocí  nástroje 
ModelBuilder, který obsahuje nástroje, pomocí kterých lze názorně graficky vyjádřit smysl 
použití mapových šablon. Červeně ohraničená část znázorňuje oblast uživatelské činnosti při 
použití mapových šablon. Jednoduše řečeno, úkolem uživatele je importovat korektně správná 
data do geodatabáze obsažené v uživatelem vybrané mapové šabloně. Poté pomocí mapové 
šablony,  resp.  pomocí  vizualizačních  pravidel  v  ní  uložených,  lze  data  uživatelem 
importovaná do geodatabáze, vizualizovat. Oblast mapové šablony je ohraničena zeleně. 

-40-



6 Naplnění struktury Map Template velkých měřítek daty 
velkého měřítka

Jak již bylo řečeno v úvodu práce, zadání práce je iniciováno firmou ARCDATA PRAHA, 
s.r.o.  Motivací je vylepšení situace zobrazení dat za Českou republiku v Topographic Base 
Map  (Esri, 2010a).  Jde  tudíž  o  prozkoumání  a  rešerši  použití  různých  bází  dat  jako 
použitelných zdrojů pro naplnění Topographic Map Templates (TMTs), které jsou základem 
pro vizualizaci Topographic Base Map na ArcGIS Explorer Online (Esri, 2011c), nebo pro její 
stažitelnou  verzi  ArcGIS Explorer  (viz  kapitola  3.2)  či  je  možno  Topographic  Base  Map 
zobrazit i v desktopové aplikaci ArcGIS (Esri, 2010b).

Kapitola se zabývá analýzou a praktickým použitím topografických mapových šablon 
velkých měřítek (TMTLS, viz kapitola 5), tzn. úrovněmi zobrazení 16 až 19 (tj. v rozsahu 
měřítek 1 : 15 000 až 1 : 501, viz tabulka 6.1) pro data z území České republiky. Navazuje na 
zpracovanou semestrální  práci  z  předmětu  Aplikace  geografických informačních  systémů, 
která se zabývala topografickými mapovými šablonami malých a středních měřítek a jejich 
naplněním  daty  za  ČR,  viz  Hájek (2010).  Výstupy  z  této  práce  byly  publikovány 
v Čejka et al. (2011).

Cíle kapitoly jsou dva:
• navrhnutí způsobu použití dat ze zdrojových datových bází, navrhnutí jejich začlenění 

do struktury Topographic Map Templates Large Scales, tzn. návrh konverze dat,
• následné  naplnění  mapové  šablony daty za  Českou  republiku  pro  vybrané  úrovně 

zobrazení.

6.1 Způsob plnění struktury mapové šablony
Zpracování zadání bylo provedeno v několika na sebe navazujících krocích.  Nejprve bylo 
třeba vybrat data z vhodných zdrojů, prozkoumat obsah zdrojových dat i samotné mapové 
šablony,  následně vytvořit modely umožňující konverzi (převod) zdrojových dat do podoby 
vhodné pro import do vytvářené geodatabáze topografické mapové šablony, poté zmíněnou 
konverzi provést a naplnit  tak vytvářenou geodatabázi daty za ČR a nakonec zkontrolovat 
správnost uložených dat pomocí vizualizačního projektu.

6.1.1 Podklady praktické části práce
Jak je uvedeno v kapitole 4.2 pro TMTLS plněnou daty za Českou republiku byla jako zdroj 
dat vybrána Základní báze geografických dat ZABAGED. Jedná se o vektorovou bázi dat 
pokrývající bezešvě/plošně území celé ČR, obsahuje topografická data v měřítku 1 : 10 000 
a je  tedy  vhodná  pro  práci  s  topografickými  šablonami  velkých  měřítek.  Dle  rozsahu 
použitých měřítek zobrazených dat v TMTLS (tabulka 6.1) je vidět, že odpovídá úrovni 16. 
Pro  ještě  větší  měřítka  by  se  hodila  podrobnější  báze  geodat,  ovšem takto  detailní  báze 
pokrývající celé území ČR v současné době není k dispozici (popsáno v kapitole 4.2). Proto 
byla  zvolena  ZABAGED  pro  všechna  měřítka,  což  pro  podrobnost  zobrazených  dat 
v úrovních  17  až  19  nebude  plnohodnotné  (v  těchto  úrovních  zobrazení  by  se  mohlo 
vyskytovat  více  dat  s  větší  podrobností,  když  by byla  použita  i  podrobnější  data),  ale  je 
zachována konzistence a hlavně návaznost, bezešvost dat.
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Tabulka 6.1: Přehled vrstev s jejich měřítky zobrazení v TMT velkých měřítek.

Úroveň (level) Rozsah měřítek
16 1 : 15 000 až 1 : 5 001
17 1 : 5 000 až 1 : 2 501 
18 1 : 2 500 až 1 : 1 601 
19 1 : 1 600 až 1 : 501

K vyhotovení  práce  byly  použity:  předloha  topografické  mapové  šablony   International 
Community Basemap Large Scale Template v1.0 for ArcGIS 9.3.1  (informace o této mapové 
šabloně viz  ARCDATA PRAHA (2011) a  je  dostupná ke stažení  na  Esri (2011d)),  data  ze 
ZABAGED, viz ČÚZK (2010) a ČÚZK (2010a), software ArcGIS 9.3, viz Esri (2010b). 

K  dispozici  byla  také  TMTLS: 
North American Community Basemap Large Scale Template  (dostupné  na  Esri (2011d)), 
která je specifikována pro data ze Severní Ameriky, avšak v rámci použití TMT pro data za 
ČR bylo zvoleno výhodnějším použití International TMTLS (ITMTLS). Toto rozhodnutí je 
podporováno i firmou Esri, která, právě speciálně pro potřeby zemí mimo Severní Ameriku, 
tuto  mapovou  šablonu  vytvořila. Data  obsažená  v  ITMTLS  mají  tudíž  větší  podobnost 
k datům českým, než je tomu u TMT ze Severní Ameriky (viz kapitola 5.3).

Pro  práci  byla  poskytnuta  data  Zeměměřickým  úřadem  ze  Základní  báze 
geografických  dat  a databáze  Geonames  v  rozsahu  10  mapových  listů  Základní  mapy 
1 : 10 000 z  oblasti  okresu  Kroměříž  (25-31-06,  25-31-07,  25-31-08,  25-31-11,  25-31-12,
25-31-13, 25-31-16, 25-31-17, 25-31-18, 24-42-15), jak je zobrazeno na obrázku 6.1. Data 
jsou  vektorového  formátu,  obsahují  jak  polohopis,  tak  výškopis  a  i  výřez  z  databáze 
Geonames.  Jsou  zobrazena  v  souřadnicovém  systému  WGS 84,  jen  2D  výškopis  byl 
poskytnut v systému JTSK (tato vrstva nebyla nakonec v praktické práci použita, viz 6.2.2 
Countour_5m a  kapitola  7).  Jak  jsou  tato  data  uložena  ve  struktuře  mapové  šablony  je 
ukázáno na obrázku 6.3.

Obrázek 6.1 Přehled území, ze kterého jsou poskytnuta data.
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6.1.2 Analýza obsahu použité mapové šablony
Na začátku  této  kapitoly  jsou  uvedeny  používané  pojmy,  poté  následuje  rozbor  vybrané 
mapové šablony upravené pro vstupní data za ČR.

Ujasnění používaných pojmů:
Vysvětlení pojmů používaných firmou Esri, které budou převzaty v této práci (Esri (2011f)):

• Data source (datový zdroj) – jakýkoliv zdroj, ve formě coverage, shapefile, raster nebo 
feature class.

• Zdrojová data  ZABAGED jsou ve formátu shapefile  (.shp) a  pro účely této práce 
budou zdrojové soubory *.shp označovány obecným a v GIS užívaným pojmem vrstva 
(v  katalogu  ZABAGED  jsou  tyto  vrstvy  reprezentovány  typem  objektu,  viz 
ČÚZK (2010a)).

• Feature Class (prvková třída) – soubor dat jednoho typu (bod, linie, polygon, anotace) 
uložený  v  geodatabázi.  Jedná  se  o  uložení  datového  zdroje  v  geodatabázi.  Jsou 
k náhledupomocí programu ArcCatalog.

• Feature Type (prvkový typ) – hodnota klíčového atributu prvkové třídy v geodatabázi, 
dle  kterého  je  určena  klasifikace  dat  v  této  vrstvě  (viz  soubor  DataLayers.xlsx, 
obrázek 6.3).

• International Topographic Map Template Large Scales – použitá topografická šablona 
velkých měřítek (viz obrázek 6.2 a kapitola 6.1.1).

• Vzorová geodatabáze – databáze mapové šablony uložená pod názvem Sevilla.gdb 
v adresáři Community_Map_INTLLargeScale_Template93 (viz obrázek 6.2 a obrázek 
5.3).

• Vytvářená  geodatabáze  –  databáze  mapové  šablony  pod  názvem  CM_CZE_Map-
TemplateLargeScales.gdb uložená v adresáři CM_CZE_LargeScale_Template93 (viz 
obrázek 6.2).

Obrázek 6.2 Ukázka struktury mapových šablon
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Jak již bylo zmíněno, jsou k dispozici dvě topografické mapové šablony velkých měřítek, 
první s daty ze Severní Ameriky (data z oblasti  města Redlands,  California,  USA), druhá 
s daty z Evropy (ITMTLS obsahuje data z oblasti města Sevilla, Španělsko). Jako vzorová 
mapová šablona  byla  zvolena  International  Topographic  Map Template  Large  Scales  (viz 
kapitola  6.1.1). Prvním  krokem  je  tudíž  prozkoumání  schématu  a  obsahu  této  TMTLS. 
Ukázka struktury vybrané ITMTLS je zobrazena na obrázku 5.3 a mapová šablona upravená 
pro vstupní data za ČR je uvedena na obrázku 6.3.

Geodatabáze CM_GDBTemplate.gdb (viz obrázek 5.3 a 6.3)  má podobnou strukturu 
jako  geodatabáze  Sevilla.gdb.  Geodatabáze  CM_GDBTemplate.gdb  je  obsažena 
v topografické mapové šabloně velkých měřítek strukturované pro severoamerická data. Autor 
se dohaduje, že tato geodatabáze byla předchozími tvůrci mapových šablon přejata a upravena 
do podoby databáze Sevilla.gdb, která byla naplněna daty z oblasti Sevilla a nyní je uložena 
v ITMTLS. Z geodatabáze Sevilla.gdb vycházela struktura vytvářené databáze použité v této 
práci .

CM_GDBTemplate.gdb má oproti Sevilla.gdb několik rozdílů:
• Prvním jsou obsažené vrstvy, které v Sevilla.gdb chybí. Jedná se o 4 vrstvy pro popis 

vrstevnic s intervalem udaným ve stopách, prvkové třídy vrstevnic v metrické míře 
v geodatabázi CM_GDBTemplate.gdb chybí. 

• Na  druhé  straně  zde  také  některé  prvkové  třídy  chybí.  Jsou  jimi 
WorldTopoMapSources, WorldTopoMapSources_Examles, rastry stínovaného reliéfu 
a vegetace.

• Třetí  situací  jsou  prvkové  třídy  mající  stejný  smysl,  ale  jiný  název  oproti  těm 
uloženým v Sevilla.gdb (Extent vs. CacheExtent).

• Čtvrtý rozdíl  je v samotných uložených datech. V databázi CM_GDBTemplate.gdb 
nejsou, oproti databázi Sevilla.gdb, obsažena žádná data.

Možnosti  řešení  výše  uvedených rozdílů  byly dvě.  První,  komplikovanější,  byla  možnost 
pracovat s databází CM_GDBTemplate.gdb a vypořádat se s úskalími, které přináší. Druhým 
způsobem řešení bylo pracovat se šablonou databáze Sevilla.gdb a tuto databázi používat jako 
referenční pro odvozování významu hodnot nedokumentovaných dat a dalších problémů.

• Byla  využita  druhá  možnost.  Ta zahrnovala  použití  exportu  schématu  geodatabáze 
Sevilla.gdb do souboru  CM_Empty_INTLLargeScale_GDBScheme.xml  obsahující  veškerá 
nastavení  geodatabáze Sevilla.gdb (souřadnicový systém, domény, subtypy apod.), avšak bez 
uložených dat v prvkových třídách. Tento *.xml soubor byl následně importován do prázdné 
File Geodatabase nazvané CZE_MapTemplateLargeScales.gdb. Tím byla zachována shodná 
struktura, vlastnosti i metadata jako u vzorové geodatabáze Sevilla.gdb.

• Databáze  CZE_MapTemplateLargeScales.gdb  byla  implementovaná  do  mapové 
šablony  CM_CZE_LargeScale_Template93  (viz  obrázek 6.2  a  6.3)  a  plněná  daty pomocí 
modelů (viz kapitola 6.2).
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Ve struktuře adresáře mapové šablony CM_CZE_LargeScale_Template93 jsou obsaženy:
• Složka Documentation – obsahuje soubor DataLayers_EN.xlsx (EN značí, že se jedná 

o soubor s anglicky psaným obsahem), který je převzatý z původní mapové šablony 
(kde je umístěn ve složce Maps_and_GDBs) a obsahuje popis některých prvkových 
tříd v geodatabázi, dále je v této složce obsažen soubor DatabasesConversion_CZ.xls 
(v českém jazyce),  který obsahuje rozpis konverze jednotlivých vrstev / prvkových 
tříd / atributů mezi ZABAGED a vytvářenou geodatabází, dalším zde se vyskytujícím 
souborem je textový dokument s cache měřítky (převzatý z původní mapové šablony),

• Složka Maps_and_GDBs – obsahuje:
◦ vytvářenou  geodatabázi  CM_CZE_MapTemplateLargeScales.gdb,  včetně 

vizualizačního  projektu  napojeného  na  tuto  databázi  nazvaného 
CM_CZE_INTLLargeScale_v93.mxd,

◦ vzorovou geodatabázi Sevilla.gdb, včetně vizualizačního projektu napojeného na 
tuto databázi nazvaného Sevilla_INTLLargeScale_v93.mxd,

◦ geodatabázi  CM_GDBTemplate.gdb,  včetně  vizualizačního projektu napojeného 
na tuto databázi nazvaného CM_GDBTemplate_INTLLargeScale_v93.mxd,

◦ samostatný  vizualizační  projekt  CM_US_INTLLargeScale_v93.mxd,  který 
vytvořen  pro  severoamerickou  geodatabázi  naplněnou  daty  z oblasti  Redlands 
(zmíněno  na  předchozí  straně).  Tato  verze  byla  používána  jen  sporadicky pro 
kontrolu správných údajů ve vizualizačním projektu verze CZE.

Vysvětlivky k označení vizualizačních projektů:
• CM značí Community Map,
• CZE joznačuje, že daný projekt vizualizuje data za Českou republiku,
• INTLargeScale značí ITMTLS.

Použité  modely  pro  import  dat  do  vytvářené  geodatabáze  (kapitola  6.2)  jsou 
optimalizovány  hlavně  pro  INTLargeScale  verzi  vizualizačního  projektu,  který  je 
přejat  z  původního  vizualizačního  projektu  mapové  šablony,  byl  následně 
přejmenován  na  CM_CZE_INTLLargeScale_v93.mxd  a  byly  přenastaveny  cesty 
k datům,  která  nyní  vizualizuje).  Tato  složka  obsahuje  také  soubor 
CM_Empty_INTLLarge-Scale_GDBScheme.xml  obsahující  schéma  databáze 
Sevilla.gdb (více viz kapitola 6.1.2).

• Složka Scripts – obsahuje několik skriptů použitelných ve funkci Field Calculator,
• Složka SourceData – obsahuje složku zdrojových dat ze ZABAGED, v přesně dané 

struktuře, která je daná exportem dat ze ZABAGED (struktura exportovaných dat je 
vždy stejná). Polohopis s výškopisem ve formě vrstevnic na daném území je vždy ve 
složce  ZABAGED_SHP_WGS84,  bodově  reprezentovaný  výškopis  je  ve  složce 
ZABAGED_výškopis_grid_SHP_JTSK a data z databáze Geonames jsou ve složce 
GEONAMES_SHP_WGS84  (při  volbě  patřičných  souřadnicových  systémů  – 
WGS84, resp. JTSK či jiných, a patřičné formy dat, ve které jsou data exportována – 
*.SHP).  Další  obsaženou  složkou  je  TMP_Scratch,  ve  které  jsou  uloženy veškeré 
mezivrstvy  vytvořené  během  konverze  dat  (ať  již  automatickými  či  manuálními 
postupy, viz kapitola 6.2.2).

• Složka  Styles  –  obsahuje  několik  definovaných  stylů,  jak  kartograficky  zobrazit 
vrstvy.

• Složka  Tools  –  obsahuje  soubor  DownloadREADME_v93.txt  obsahující  odkaz  na 
stažení několika nástrojů, které mohou pomoci při plnění mapové šablony (ale fungují 
pouze pro ArcGIS 10), dále je zde toolbox LargeScalesModels, který obsahuje veškeré 
modely použité v této práci (viz kapitola 6.2).
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Obrázek 6.3 Přehled struktury mapové šablony CM_CZE_LargeScale_Template93
Struktura  a  obsah  mapové  šablony  CM_CZE_LargeScale_Template93  je  k  nahlédnutí 
v digitální  příloze.  Tato  mapová šablona,  naplněná  ukázkovými  daty za  ČR, je  výstupem 
praktické části práce.
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6.2 Způsob konverze dat
V této chvíli byla prozkoumaná zdrojová data i vzorová geodatabáze a následuje krok plnění 
vytvářené  geodatabáze  CM_CZE_MapTemplateLargeScales.gdb.  Tento  krok  je  realizován 
pomocí modelů vytvořených pomocí nástroje ModelBuilder (součástí softwaru ArcGIS), který 
slouží  pro  tvorbu  a  editaci  geoprocesingových  modelů  v  softwaru  ArcGIS (Esri (2011f)). 
Konverze dat z jedné datové báze do druhé probíhá tedy pomocí modelů. Popis modelů je 
uveden v kapitole 6.2.1.

Dále budou uvedeny problémy a jejich řešení  (či  jejich návrhy)  spojené s tvorbou 
modelů,  které  byly použity při  konverzi  mezi  daty ZABAGED a vytvářenou geodatabází 
(kapitola 6.2.2). Vzhledem ke stálému vývoji topografických mapových šablon firmou Esri, 
vztahují se informace v této kapitole k verzi ITMTLS před koncem roku 2010.

6.2.1 Popis modelů
Popis  modelů  je  vysvětlen  na  třech  konkrétních  ukázkách.  První  je  ukázkou  modelu 
DefineProjection_and_Project, kde je zobrazeno nastavení funkcí použitých v tomto modelu 
(obrázek 6.4). Tento model se při konverzi dat používá jako první. Jeho pomocí se realizuje 
zobrazení mezi souřadnicovým systémem na elipsoidu (WGS84) a rovinným zobrazením. Na 
druhé ukázce je uveden model pro naplnění prvkové třídy Waterbody, na kterém jsou uvedeny 
všechny pojmy objevující se v modelech, které naplňují prvkové třídy vytvářené geodatabáze 
(viz  Vysvětlivky k vytvořeným modelům uvedeným „níže“). Je znázorněn na obrázku 6.5. 
Třetí  ukázkou  je  model  Common_Columns,  který  se  používá  pro  naplnění  atributů 
LASTUPDATE, DATASOURCENAME a LASTEDITOR, které se  vyskytují  u prvkových 
tříd  vytvářené  geodatabáze  (obrázek  6.6).  Prvková  třída  je  vstupním  parametrem  tohoto 
modelu (spojení  obsahu modelu,  který naplňuje daty prvkovou třídu Waterbody a modelu 
Common_Columns je zobrazeno na obrázku 6.5).

Vysvětlivky k vytvořeným modelům:
Veškeré modely použité v praktické části práce jsou uloženy v toolboxu LargeScalesModels 
ve složce Tools (viz obrázek 6.3).

• Vstupní  datová  vrstva  –  vrstva  ze  ZABAGED  (má  příponu  .shp,  znázorněna  na 
obrázku 6.5), či již naplněná prvková třída (nemá příponu .shp), která poskytne data 
k tvorbě výsledné prvkové třídy ve vytvářené geodatabázi.

• Cílová vrstva – prázdná prvková třída ve vytvářené geodatabázi, sloužící jako cíl, kam 
se importují data zpracovaná v modelu.

• Finální cílová vrstva – prvková třída v CZE_MapTemplateLargeScale.gdb naplněná 
příslušnými daty ze ZABAGED.

• Definice parametrů procesu – zde jsou definovány parametry dané funkce (u obrázku 
6.5 se jedná o přebírané atributy ze vstupních vrstev funkce Append)

• Část procesů pro úpravu dat do podoby vhodné pro jejich import do cílové prvkové 
třídy  (mezi  vstupní  datovou  vrstvou  a  finální  cílovou  vrstvou).  Žluté  obdélníky 
znázorňují použité funkce, zelené elipsy jsou výstupy těchto funkcí.

• Písmeno P nad vrstvami či definicemi parametrů udává, že daný prvek je parametrem 
modelu.

Vstupní vrstva modelu je označena modrou elipsou. Funkce obsažené v modelu jsou značeny 
žlutým obdélníkem. Výstupní  vrstvy funkcí  jsou zelené  elipsy.  Více  informací  o  rozhraní 
ModelBuilder a modelech v něm vytvářených k nalezení na Esri (2006).
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Obrázek 6.4 Ukázka modelu DefineProjection_and_Project.
Model (uvedený na obrázku 6.4) má název DefineProjection_and_Project, který ke vstupním 
datům (zdrojová data ve formě *.shp) přiřadí pro každou vrstvu soubor *.prj definující jejich 
souřadnicový systém (pomocí  funkce Define Projection).  Údaje ve kterém souřadnicovém 
systému  jsou  data  exportována  ze  ZABAGED  jsou  známa  (v  tomto  případě  se  jedná 
o WGS84), ale nejsou pro vrstvy poskytované ve formátu .shp definovány. 

Následným krokem je transformace mezi souřadnicovým systémem zdrojové vrstvy 
do rovinného souřadnicového systému prvkové třídy ve vytvářené geodatabázi, tzn. převod 
mezi prostorovým a rovinným souřadnicovým systémem (ten je určen z exportu schématu 
geodatabáze, viz kapitola 6.1.2).
Na obrázku 6.4 je pouze ukázka části tohoto modelu. Model byl naplňován dalšími vstupními 
vrstvami podle toho, jak postupovali práce na plnění vytvářené databáze a byla potřeba tento 
model využít pro jednotlivé zdrojové vrstvy ZABAGED.
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Obrázek 6.5 Ukázka modelu pro plnění prvkové třídy Waterbody.
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Model,  který  znázorňuje  způsob  plnění  prvkové  třídy  Waterbody  (obrázek  6.5)  má  pět 
vstupních  vrstev.  Žluté  obdélníky  označují  funkce,  které  upravují  data  (funkce  Buffer), 
vybírají  data  (funkce  Select),  určují  prostorový průnik  vrstev  (funkce  Intersect),  přidávají 
atributový sloupec (funkce Add Field),  přiřazují  hodnotu atributu (funkce Calculate Field) 
a importující  upravená data  do  cílové  prvkové  třídy (funkce  Append).  Na finální  cílovou 
vrstvu (prvková třída naplněná daty) navazuje model Common_Columns. Ze vstupních vrstev 
jsou vybrána data tak, aby je bylo možno zařadit do kategorií (klasifikovat). 

• Z  průniku  vrstvy  VodniPlocha_Project.shp  a  vrstvy  VodniTok_Project.shp  vznikne 
vrstva, která obsahuje liniové prvky protékající vodními plochami. Poté jsou pomocí 
funkce Spatial Join vzniklé liniové toky přiřazeny vodním plochám a funkcí Add Field 
je  k atributové  tabulce  přiřazen atribut  Type.  Následně jsou  pomocí  funkce  Select 
vybrány ty vodní plochy, které jsou „odtokové“ (obsahují prostorové určení vodních 
toků) a které jsou „bezodtoké“ (neprotéká jimi žádný liniově určený vodní tok). Těmto 
dvěma kategoriím je přiřazena hodnota atributu Type pomocí funkce Calculate Field a 
jejich výstupní vrstvy jsou připraveny jako vstupní vrstvy pro funkci Append, která 
plní cílovou prvkovou třídu Waterbody.

• Vstupní  vrstvě  AkvaduktShybka_Project.shp,  která  je  určena  liniově,  je  pomocí 
funkce  Buffer  vytvořena  obalová  zóna  a  výstupem  této  funkce  je  polygonové 
vyjádření prvků vrstvy. Následuje použití funkcí Add Field a Calculate Field (obdobně 
jako v předchozím případě) a jejich výstupní vrstva je připravena jako vstupní vrstva 
pro funkci Append, která plní cílovou prvkovou třídu Waterbody.

• Pro vrstvu PrehradniHrazJez_Project.shp platí stejný postup jako u „výše“ zmíněné 
vrstvy AkvaduktShybka_Project.shp.

• Pro vstupní vrstvu BazinaMocal_Project.shp jsou použity již jen funkce Add Field 
a Calculate Field a je připravena jako vstupní vrstva pro funkci Append, která plní 
cílovou prvkovou třídu Waterbody.

• Nyní jsou vstupní vrstvy modelu předpřipraveny pro jejich import do cílové prvkové 
třídy Waterbody, který je realizován funkcí Append, která má za svůj parametr definici 
atributů, jejichž hodnoty se přejímají ze vstupních předpřipravených vrstev do cílové 
prvkové třídy.

• Po  importu  dat  do  prvkové  třídy  jsou  následně  pomocí  přidruženého  modelu 
Common_Columns  vyplněny  hodnoty  atributů   LASTUPDATE,  DATASOURCE-
NAME a LASTEDITOR (viz obrázek 6.6)

Obrázek 6.6 Ukázka modelu Common_Columns.
Model  Common_Columns  (obrázek  6.6),  slouží  pro  naplnění  atributů,  které  se 

vyskytují  u prvkových  tříd  vytvářené  geodatabáze  (téměř  u  každé,  výjimky  popsány 
v kapitole 6.2.3). Vyplňování atributů pomocí funkcí obsažených v tomto modelu je součástí 
většiny modelů, které importují data do prvkových tříd a proto bylo výhodné funkce, které 
vyplňování provádí, zahrnout do jednoho modelu. Jak je model Common_Columns používán 
je zobrazeno na obrázku 6.5. Tento model je na obrázku 6.6 černobílý, protože nejsou splněny 
podmínky, pro jeho spuštění. Tyto podmínky jsou splněny v okamžiku, kdy je tento model 
připojen  k  vrstvě  v  jiném modelu  (tato  vrstva  musí  být  určena  za  parametr  modelu,  viz 
obrázek 6.5), je tedy naplněn vstupní parametr modelu Common_Columns Input Table a poté 
je možno tento model, umístěný v jiném modelu, spustit.
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Obecné informace k modelům:
V některých modelech pro konverzi dat, se vyskytuje funkce Append (která importuje vhodně 
upravená  data  ze  vstupních  vrstev  do  prvkové  třídy)  dvakrát.  Funkce  Append,  která  je 
uvedena
v modelu  vertikálně  výše,  plní  prvkové třídy daty,  které  jsou  lokalizovány na  zájmovém 
území. Vrstvy níže uvedené funkce Append, které jsou pro tuto funkci určené jako vstupní, 
nemají na zájmovém území obsažena data. Tato funkce je předpřipravena pro další vrstvy, 
které  se  hodí  pro  dané  prvkové třídy (plněné  danými  funkcemi  Append).  Tato  situace  je 
znázorněna  i  v  modelu  ZABAGED_to_ITMTLS_ConversionModel  (příloha  E),  kde 
výstupem modelu (kterého se týká výše uvedená situace) jsou dvě prvkové třídy se stejným 
názvem.

Komplexní model, který zobrazuje složitější strukturu modelu, který plní prvkovou 
třídu, je uveden v příloze D. V příloze E je zobrazeno schéma návaznosti modelů.

Typografická konvence používaná při analýze konverze dat:

• X.YZ VRSTVA – číslo (X.YZ) a název (VRSTVA) zdrojové vrstvy ZABAGED dle 
Katalogu objektů ZABAGED 2010 (ČÚZK (2010a)).

• x.yz (aaa) – x.yz znázorňuje označení vrstvy ZABAGED, hodnota (aaa) znázorňuje 
číslo  a/nebo  popis  hodnoty  klíčového  atributu  dané  vrstvy  (atribut,  který  má 
v katalogu ZABAGED příponu _KC).

• NazevPrkoveTridy   – název prvkové třídy ve vytvářené geodatabázi.
• SubtypeField  (X  Name) –  název  prvkového  typu  (subtyp)  dané  prvkové  třídy 

a v závorkách uvedeno číslo a popis vybraného typu.
• Model – název použitého modelu.

Stručný popis dalších modelů, s jinou funkcí než je přímý import dat do jedné prvkové 
třídy:
Níže jsou popsány modely,  které  plní  jinou funkci,  než je přímo import  dat  ze vstupních 
vrstev ZABAGED do jedné prvkové třídy ve vytvářené geodatabázi. Importní modely, které 
plní  vždy  jednu  konkrétní  prvkovou  třídu  ve  vytvářené  geodatabázi  nejsou  popisovány 
samostatně, jejich nasazení a problematické části jsou popsány v kapitole 6.2.2 při analýze 
klíčových částí konverze. Dva vybrané modely jsou zobrazeny na obrázku 6.5 a v příloze D.

Common_Columns
Model pomocí kterého se plní atributy LASTEDITOR, LASTUPDATE a DATASOURCE-
NAME, které se vyskytují u prvkových tříd.

Contour5m_and_Hillshade
Model sloužící k naplnění prvkové třídy  Contour_5m a s jeho pomocí se realizuje i tvorba 
rastru stínovaného reliéfu nazvaného cze_hillshade.

DefineProjection_and_Project
Model  přiřazující  zdrojovým vrstvám ZABAGED jejich  souřadnicový  systém a  následně 
umožňuje   transformaci  těchto  vrstev  do  rovinného  souřadnicového  systému  vytvářené 
geodatabáze, viz obrázek 6.5.
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Area
Model pro tvorbu polygonové vrstvy znázorňující zájmovou oblast (ohraničující polygon). 
Modelu předchází vytvoření liniové vrstvy Area_outline.shp, která vznikla ruční vektorizací 
obvodu zájmové oblasti  v  návaznosti  na vrstvu  5.01 HRANICE SPRÁVNÍ JEDNOTKY A 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ, kde bylo použito přichytávání (snaping) linie obvodu na volné 
konce hranic v této vrstvě.

UrbanArea_Neighborhood
Model pro naplnění prvkových tříd UrbaArea a Neighborhood.

Boundary
Tento  model  slouží  k  naplnění  prvkových  tříd  MunicipalBoundary,  CountyBoundary, 
StateBoundary, InternationalBoundary  .  

Vstupními  vrstvami  jsou  Area.shp  (vzniklá  pomocí  modelu  Area), 
HraniceSpravniJednotkyaKU_Project.shp a DefinicniBodSpravnihoCelku_Project.shp. Vrstva 
Area.shp  vymezuje  zájmovou  oblast,  vrstva  HraniceSpravniJednotkyaKU_Project.shp 
definuje  hranice  správních  jednotek,  stejné  jako  v  prvkové  třídě 
AdministrativeAreaBoundaryLine  a  vrstva   DefinicniBodSpravnihoCelku_Project.shp  je 
datovou vrstvou pro polygony vytvořené rozdělením vrstvy Area.shp podle hranic vybraných 
z vrstvy HraniceSpravniJednotkyaKU_Project.shp.

Tímto postupem vznikly čtyři vrstvy charakterizující rozdělení zájmového území na 
polygony znázorňující území různých kategorií (polygony obcí, okresů, krajů a státu). Avšak 
ne  všem  polygonům  znázorněným  na  zájmovém  území  bylo  možno  přiřadit  informaci 
o příslušnosti  k dané  kategorii.  Vzhledem  k  poskytnutým  datům,  které  odpovídají 
obdélníkovým  výřezům  z mapového  obsahu  a  tudíž  obsahují  i  hranice  neuzavřených 
polygonů,  existují  i  polygony,  kterým  nepřísluší  žádný  definiční  bod,  určující  jejich 
příslušnost k některé z kategorií.

Proto tyto polygony byly před samotným naplněním cílových prvkových tříd odebrány 
(zkoumala se  existence hodnoty atributu "NAZEV_NUT2" = 'Česká republika',  což značí 
příslušnost  daného  definičního  bodu  k  území  ČR).  Tudíž  v  některých  případech  vzniklo 
polygonové vyjádření území dané kategorie, které nepokrývá celou zájmovou oblast. Tento 
krok (výběr polygonů s udanou hodnotou) by však pro data za ucelené území (viz kapitola 7) 
byl nepotřebný, až do chvíle, kdy by zájmovým územím byl např. okres u státních hranic. 
V tomto případě by tento výběr zaručil import správných dat (náležící území ČR) do cílové 
prvkové třídy.

ZABAGED_to_ITMTLS_ConversionModel
Model, který znázorňuje přehled a návaznosti použitých modelů. Zobrazuje vstupní vrstvy 
modelů, samotné modely a jejich výstupy a lze pomocí něj spustit celou konverzi najednou 
(při  splnění  počátečních  podmínek  –  uskutečněná  transformace  dat  a  vytvořená  vrstva 
Area_outline.shp).  Neobsahuje model  Common_Columns, ten je již součástí  těch modelů, 
u kterých  je  potřebný.  Model  ZABAGED_to_ITMTLS_ConversionModel  je  k  nahlédnutí 
v příloze E.

-52-



6.2.2 Analýza klíčových částí konverze do jednotlivých prvkových tříd
Pro naplnění jedné prvkové třídy ve vytvářené geodatabázi postačuje většinou jeden model 
nazvaný shodně jako daná prvková třída. Přehled modelů, pomocí kterých jsou importována 
data do více prvkových tříd, či modelů, které se na těchto importech podílí i jinými způsoby je 
uveden v části kapitoly 6.2.1 nazvané  Stručný popis dalších modelů, s jinou funkcí než je 
přímý import dat do jedné prvkové třídy. 

V části této kapitoly nazvané Analýza konverze dat do jednotlivých prvkových tříd ve 
vytvářené  geodatabázi jsou  uvedeny  popisy  konverzí  do  jednotlivých  prvkových  tříd. 
U prvkových tříd,  které  se  naplňují  jiným,  než  shodně nazvaným modelem,  je  tento  fakt 
uveden.  Popisy  konverzí  dat  do  jednotlivých  prvkových  tříd  jsou  uvedeny  v  abecedním 
pořadí. Detailněji jsou zde popsány analýzy konverze dat  u prvkové třídy BuildingFootprints 
a  RoadCenterline  podrobněji  jsou  rozebrané  i  jejich  subtypy,  tzn.  jednotlivé  typy  budov 
a silničních komunikací.

V prvních  fázích  tvorby konverzních  modelů  byly vytvořeny prázdné  modely pro 
každou prvkovou třídu  obsaženou ve  vytvářené  geodatabázi.  Postupem času  byla  potřeba 
některé modely sloučit, některé zůstaly nepoužity (ať už z důvodu absence zdrojových dat dle 
kterých by se cílová prvková třída naplnila, nebo z důvodu potřeby manuálního zpracování 
vkládání dat) a tyto modely byly z důvodu nadbytečnosti vymazány (platí pro prvkové třídy, 
které nejsou naplněny, viz „dále“).

Další  dokumentace (kromě kapitoly 6.2.2) použitých postupů pro plnění  vytvářené 
databáze  CM_CZE_MapTemplateLargeScales.gdb  je  uvedena  v  souboru 
DatabasesConversion_CZ.xls  nacházejícím se ve  složce  Documentation  (viz  obrázek 6.3). 
V tomto souboru je vytvořena tabulka, která zobrazuje přehled prvkových tříd ve vytvářené 
geodatabázi,  jejich úroveň zpracování (požadované vs. nepožadované prvkové třídy,  jejich 
naplnění  či  nenaplnění  atd.).  Jedná  se  o  další  soubor  dokumentace.  Třetím 
nejdůležitějším/nejúplnějším  zdrojem  informací  o  konverzi  dat  mezi  ZABAGED 
a vytvářenou geodatabází jsou samotné modely uložené v toolboxu LargeScalesModels ve 
složce Tools (viz obrázek 6.3).

Analýza konverze dat do jednotlivých prvkových tříd ve vytvářené geodatabázi:

AdministrativeAreaBoundaryLine
Tato prvková třída znázorňuje hranice vybraných správních jednotek. Data pro tuto třídu jsou 
vybrána  z  vrstvy  5.01 HRANICE SPRÁVNÍ JEDNOTKY A KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ. 
Do  cílové  prvkové  třídy  nebyl  použit  pouze  jeden  prvkový  typ  této  vrstvy  a  to 
SubtypeField (0 Federal),  protože  se  shoduje  se  státní  hranicí  ČR  uvedenou  v  typu 
SubtypeField (5 International) a  není  tedy  nutný  pro  další  vizualizaci  stejného  prvku 
(duplikace dat).

Dalšími  subtypy  prvků  obsažené  v  této  prvkové  třídě  jsou 
SubtypeField (1 State/Province),  SubtypeField (2 County\Canton\District) a  SubtypeField 
(3 Municipal/Town/City). Kategorie SubtypeField (1 State/Province) je hlavně pro státy, které 
dělí  své  území  na  státy  či  provincie  (USA,  Kanada  apod.). 
SubtypeField (2 County\Canton\District) udává  hranice  oblastí,  okresu,  kraje 
a SubtypeField (3 Municipal/Town/City) znázorňuje  městské  hranice  (překlady  viz 
Seznam.cz (2011)).  Otázkou  byla  implementace  správního  členění  území  ČR  do  výše 
uvedených kategorií hranic. Základními jednotkami územních celků přicházejících v úvahu 
jsou (zjednodušeně): stát, oblasti, kraje, okresy, obce, katastrální území.
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Pro prvkovou třídu AdministrativeAreaBoundaryLine byla zvolena následující kategorizace:
• kategorii SubtypeField (1 State/Province) byly přiřazeny hranice krajů,
• kategorii SubtypeField (2 County\Canton\District) hranice okresů
• kategorii SubtypeField (3 Municipal/Town/City) hranice obcí,
• kategorii SubtypeField (5 International) hranice státu.

Toto členění vycházelo z používaného členění na stát, kraje, okresy a obce (oblasti vznikly 
relativně nedávno, katastrální území udávají příliš podrobné dělení). Dalším kritériem bylo 
postihnou  (nejlépe)  všechny  prvkové  typy  této  prvkové  třídy.  Proto  byly  typem 
SubtypeField (1 State/Province) zvoleny hranice okresů i když členění na provincie se v ČR 
nevyskytuje.  Při  nenaplnění  této  kategorie  by  vznikl  problém  naplnění  kategorie 
SubtypeField (2 County\Canton\District), kam by v tom případě náležely jak hranice krajů, 
tak okresů. Při použití členění na oblasti (pro kategorii  SubtypeField (1 State/Province)) by 
vznikla obdobná situace.

Tato prvková třída obsahuje atribut RuleID, pro který je ve složce Scripts (viz obrázek 
6.3) soubor pro Field Calculator s názvem AdministrativeBoundaryBoundaryLine.cal. Ale pro 
tento atribut Field Calculator použít nelze, proto byl příslušný typ jednotlivých druhů hranic 
(uložen v atributu  RULEID) přiřazen vrstvám před vložením dat z těchto vrstev do cílové 
prvkové třídy, přičemž byl použit jako jeden z přenesených parametrů vstupních vrstev do 
cílové prvkové třídy.

AirportLine
Prvková třída definující letištní budovy, plochy letiště atd., pomocí linií. Vzhledem k definici 
této prvkové třídy a ke způsobu plnění prvkové třídy AirportPoly (dle dokumentace uvedené 
v DataLayers_EN.xlsx třída  AirportPoly vychází ze třídy  AirportLine, z liniového vyjádření 
prvků vznikne polygonové) nemusí tato prvková třída být naplněna, protože v ZABAGED 
polygonové vyjádření letišť již existuje. Tato prvková třída není pro mapovou šablonu ani 
požadována a není ani naplněna daty ve vzorové geodatabázi. V cílové geodatabázi zůstane 
nevyplněna.

AirportPoly
Pro tuto  prvkovou třídu byla  použita  data  z  vrstvy 2.25 LETIŠTĚ a ta  byla  beze  změny 
přiřazena  do  prvkového  typu  SubtypeField (1 Airport). Druhý  prvkový  typ 
SubtypeField (2 Runway) zůstane nepoužit, protože v ZABAGED není atribut, podle kterého 
by se dala  runway (vzletová a  přistávací  dráha)  rozeznat  od zbytku prostoru náležejícího 
letišti.  Bylo by možné vyřešit  určení kategorie  SubtypeField (2 Runway) pomocí manuální 
vektorizace vzletových a přistávacích drah s použitím digitálních snímků zemského povrchu, 
avšak toto nebylo realizováno.

Bridge
Jedná se o vrstvu silničních mostů. Jedná se o relikt z původní mapové šablony, ze které byla 
International  Topographic Map Template  Large Scales  odvozena (z  US Topographic Map 
Template Large Scales). Tato prvková třída obsahuje atribut TYPE jehož význam není známý, 
zůstal tedy nevyplněn. Mohlo by se jednat o udání typu mostu (silniční, železniční). Ale při 
preferování pouze silničních mostů do této prvkové třídy je tento atribut (pokud by měl výše 
uvedený smysl) nepotřebný. Typy mostů (respektive jaké silniční komunikace přes ně vedou) 
jsou uvedeny v atributu ROADCLASS (odpovídá stejnojmennému atributu v prvkové třídě 
RoadCenterline).  Otázkou  zůstává,  proč  nejsou  v  této  prvkové  třídě  zahrnuty  (určeny) 
i železniční mosty, které jsou, dle mínění autora, stejně významné jako silniční.
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BuildingFootprint
Prvková třída půdorysů budov a staveb. Jedná se o nejobsáhlejší třídu, co do počtu prvků. Pro 
porozumění obsahu této prvkové třídy bylo vycházeno především z Wikipedia (2011c), není-li 
uvedeno jinak.
Rozbor jednotlivých typů budov obsažených v této vrstvě:

• BuildingClass (1 General/Residential):
Označení budov obecného charakteru (budov bez udání jejich typu) a budov sídelních. 
Pro ucelenost dat v této prvkové třídě byly veškeré prvky obsažené ve zdrojové vrstvě 
1.02 BUDOVA JEDNOTLIVÁ NEBO BLOK BUDOV, které se nehodí do žádné jiné 
kategorie budov (viz další typy budov rozebírané „dále“), zařazeny do této kategorie 
budov. Dále pak z vrstvy 1.03 VĚŽOVITÁ NÁSTAVBA NA BUDOVĚ, VĚŽOVITÁ-
STAVBA OSTATNÍ  jsou  vybrané  hodnoty  klíčového  atributu  (016 věž blíže 
nespecifikovaná, ~ nezadáno/neznámo a 301 rozhledna + vysílač) a ty jsou přiřazeny 
do  této  kategorie.  Hodnota  atributu  1.03 (090 věžovitá-nástavba na budově)  nebyla 
použita,  nejedná  se  o  samostatnou  budovu,  tato  stavba  je  součástí  jiné  budovy. 
Zařazení hodnoty atributu 1.03 (301) do této kategorie má stejný smysl jako u řešené 
a popsané  situace  u  typu  budov  BuildingClass (2 Government)  s  prvky  třídy  1.02 
(u hodnot této vrstvy 301, 302 a 303).

• BuildingClass (2 Government):
Jedná se o vládní a správní budovy a o budovy, ve kterých sídlí instituce spravované 
státem  (záchranný  systém,  pošta,  správa  městských  pozemků  atd.,  viz 
Wikipedia (2011c)).  Ze  zdrojové  vrstvy  1.02 BUDOVA JEDNOTLIVÁ NEBO 
BLOK BUDOV  byly  pro  tuto  třídu  budov  vybrány  hodnoty  klíčového  atributu 
(061 správní a soudní budova,  035 poštovní úřad  a  303 pošt. úřad+správní a soudní 
budova).

V této zdrojové vrstvě 1.02 jsou dále obsaženy hodnoty (301, 304), které ve 
svém popisu  také  mají  definovanou  správní  a  soudní  budovu,  avšak  v  kombinaci 
s dalšími  druhy  budov  (resp.  v  kombinaci  s  prvky  přiřazené  do  třídy  budov  4). 
Podobný případ je i pro hodnotu atributu (302 škola+pošt. Úřad).

Tyto tři  třídy budov (301, 302 a 304) jsou kombinacemi více druhů budov, 
takže  mají  určen  více  než  jeden účel,  nemají  tudíž  účel  jednoznačný a proto  jsou 
v cílové prvkové třídě  BuildingFootprint určeny jako třída budov 1. Bylo by možné 
uvažovat o zařazení těchto tří kategorií mezi BuildingClass (4 Education), vzhledem 
k tomu, že v popisu těchto kategorií je typ budovy škola uvedena vždy na prvním 
místě. Ale byla zvolena „výše“ uvedená možnost řešení.

• BuildingClass (3 Medical):
Jedná se o budovy, ve kterých se provádí lékařská péče. Ze zdrojové vrstvy 1.02 byla 
pro tuto třídu budov vybrána hodnota klíčového atributu (006 nemocnice).

• BuildingClass (4 Education):
Jedná se o školní budovy. Ze zdrojové vrstvy 1.02 byla pro tuto třídu budov vybrána 
hodnota klíčového atributu (015 škola). Rozbor dalších možností (301, 302, 304) pro 
budovy typu škola je shodný jako u dříve zmíněné třídy budov 2.
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• BuildingClass (5 Transportation):
Kategorie  budov,  které  mají  vztah  k  dopravě.  Jedná  se  o  různé  stanice,  zastávky 
hromadné  dopravy  a  podobně.  Byly  použity  veškeré  prvky  z  vrstev 
2.20 ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA,  2.33 ŽELEZNIČNÍ STANICE  a  2.21 STANICE 
METRA.

Do této třídy by mohla patřit i  vrstva  4.04 PŘÍSTAVIŠTĚ. Přístaviště slouží 
pro  transport,  ale  dle  popisu  v  ČÚZK (2010a) nesplňuje  definici  slova  building 
uvedenou v Dictionary.com (2010a), proto vrstva 4.04 není v této kategorii budov ani 
v žádné jiné kategorii budov obsažena.

• BuildingClass (6 Commercial):
Budovy  sloužící  pro  komerční  účely  (obchody,  nákupní  centra,  čerpací  stanice, 
kancelářské  budovy  atd.).  Jen  ve  vrstvě  1.02 BUDOVA JEDNOTLIVÁ 
NEBO BLOK BUDOV  je  hodnota  klíčového  atributu  (054 čerpací stanice 
pohonných hmot), který odpovídá této třídě a prvky mající hodnotu tohoto atributu 
jsou přiřazeny do této kategorie budov.

• BuildingClass (7 Religious):
Kategorie budov mající náboženský charakter. Z vrstvy 1.02 jsou do této kategorie 
přiřazeny hodnoty klíčového atributu (039 kostel, 050 kaple, 042 klášter).

• BuildingClass (8 Recreation):
Jedná se o druh budov s rekrečním charakterem. Za rekreační budovy byly určené ty 
mající hodnotu 1.02 (010 hvězdárna) a 1.03(091 rozhledna).

•
• BuildingClass (9 Cultural/Heritage):

Třída budov kulturního významu, kulturního dědictví, které však nemají náboženský 
charakter. Takovými budovami byly určeny 1.02 (009 kulturní objekt ostatní) a vrstva 
1.19 ROZVALINA, ZŘÍCENINA,  která  obsahuje  prvky,  které  sice  již  budovou 
v pravém slova smyslu nejsou, ale byly jimi a tak jsou přiřazeny do této třídy (v tomto 
smyslu zbylo alespoň torzo obvodových zdí).

Dalšími  kulturními  objekty  v  ZABAGED  jsou  vrstvy 
1.20 MOHYLA, POMNÍK, NÁHROBEK,  1.21 KŘÍŽ, SLOUP KULTURNÍHO 
VÝZNAMU  a  1.22 HRADBA,  BAŠTA, VAL, OPEVNĚNÍ.  Tyto  vrstvy  však 
nesplňují definici budovy  dle (Dictionary.com (2010a) a Wikipedia (2011c)), ve své 
podstatě nemají  obvodové stěny (zdi),  zůstanou tedy nepoužity pro prvkovou třídu 
BuildingFootprint. Potencionálně by mohli být tyto vrstvy použity do prvkové třídy 
POI.

• BuildingClass (10 Hospitality):
Kategorie budov, kde se poskytují služby (ubytování, restaurace, cestovní kanceláře 
atd.). Tento typ budov v ZABAGED neexistuje, tato třída zůstane tudíž nepoužita.
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• BuildingClass (11 Airport):
Obsahuje  budovy  mající  vztah  k  letišti.  Ve  vrstvě  1.02  existuje  hodnota  atributu 
(030 hangár, sklad),  která  by se do této třídy hodila,  avšak nemusí pokrývat  pouze 
území příslušící letišti (sklad může být obecně i mimo území letiště).

Proto jsou budovy na území letiště vybrány průnikem vrstev 1.02 BUDOVA 
JEDNOTLIVÁ NEBO BLOK-BUDOV  a  2.25 LETIŠTĚ,  což  zaručí  vybrání 
správných budov, které jsou lokalizovány na území letiště.

Následně se ze zbylých budov ve vrstvě 1.02 vybírají  ty,  náležející  třídě 1, 
respektive 12 (viz popis typu budov 12). Tento postup byl použit pouze pro tento typ 
budov, protože u ostatních lze buď jednoduše klasifikovat jejich zařazení do tříd, nebo 
naopak je klasifikace příliš složitá, že je nutné provést zobecnění přiřazování do tříd 
(vysvětlující  příklad: v ZABAGED je areálová vrstva HŘBITOV, která při  průniku 
s vrstvou 1.02 dá relevantní výsledky pro třídu budov 7 – náboženské budovy. Těmi 
jsou náboženské budovy vyskytující  se  na územích hřbitovů,  ale  mohou být  takto 
určeny i  různé kůlny a podobně, které tento charakter  nemají.  Proto byl  pro tento 
příklad zvolen postup uvedený u definice třídy budov 7).

• BuildingClass (12 Industrial):
Třída budov mající vztah k průmyslu (zemědělský, těžební, výrobní, těžký atd.). Byly 
použity vrstvy  1.02 BUDOVA JEDNOTLIVÁ NEBO BLOK BUDOV, 1.05 TĚŽNÍ, 
ROPNÁ VĚŽ,  1.10 TOVÁRNÍ KOMÍN,  1.12 CHLADÍCÍ VĚŽ,  1.13 VÁLCOVÁ 
NÁDRŽ, ZÁSOBNÍK,  1.14 SILO,  1.15 VODOJEM VĚŽOVÝ,  1.17 VĚTRNÝ 
MLÝN.

Z  vrstvy  1.02  byly  vybrány  hodnoty  klíčového  atributu 
(095 elektrárna (malá vodní),  030 hangár, sklad,  001 průmyslový podnik,  096 přečer-
pávací stanice produktovodu, 097 rozvodna, transformovna, 019 zemědělský podnik).

Prvky z vrstvy 1.02 jsou vybrány až po odečtení prvků náležejících třídě budov 
11 (viz  BuildingClass (11 Airport)). Dalšími prvky náležejícími do této třídy budov 
jsou  určeny  z vrstvy  1.03 VĚŽOVITÁ NÁSTAVBA NA BUDOVĚ, 
VĚŽOVITÁ STAVBA OSTATNÍ ty, mající hodnotu klíčového atributu (092 vysílač).

• BuildingClass (13 CommunityCenter):
Třída  budov označovaných jako komunitní  centra.  Tento  typ  budov v  ZABAGED 
neexistuje, tato kategorie zůstane tudíž nepoužita.

CacheMaskExtent_Erase
Jedná se o „masku“ zabraňující vizualizaci prvků mimo vybranou oblast (v tomto případě 
zájmovou oblast), viz Esri (2011e). Pro vytvoření (respektive naplnění) této prvkové třídy byl 
použit postup uvedený v Esri (2011e), Excercise 7, Step 2.

Postup  je  dle  návodu  čistě  manuální,  pomocí  modelu  je  realizováno  vyplnění 
některých  atributů  (těch,  u  kterých  je  znám  přesný  význam)  přímo  prvkové  třídy 
CacheMaskExtent_Erase ve vytvářené geodatabázi.

Spuštění modelu předchází vytvoření  ohraničujícího polygonu zájmové oblasti  (viz 
popis modelu Area) a navazuje na manuální část tvorby vrstvy Extent.

U této  prvkové  třídy  nemohl  být  použit  model  Common_Columns,  protože  název 
atributu DATASOURCENAME je v této prvkové třídě odlišný, proto byly použity a upraveny 
části  modelu  Common_Columns  a  ty  byly  implementovány  do  modelu 
CacheMaskExtent_Erase.
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Contour
Prvková třída vrstevnic. Ve vzorové mapové šabloně není naplněna daty, ale do cílové byly 
použity  všechny  vrstvy  s  vrstevnicemi  obsažené  v  ZABAGED,  tj. 
7.02 VRSTEVNICE ZÁKLADNÍ,  7.03 VRSTEVNICE ZDŮRAZNĚNÁ,  7.04 VRSTEV-
NICE DOPLŇKOVÁ, ze kterých byly převzaty všechny prvky, které tyto vrstvy obsahují.

Contour_5m
Prvková třída vrstevnic s intervalem 5 metrů. Byly učiněny pokusy vytvořit tyto vrstevnice 
z poskytnuté bodové vrstvy výškopisu (Grid10x10.shp), avšak díky technické náročnosti (na 
deseti  mapových  listech  ZM  1 :10 000  je  necelých  2 000 000  bodů)  nebylo  toto  možno 
provést.

Proto byly použity vrstevnice jako u vrstvy Contour  (viz  popis předchozí  prvkové 
třídy), ze kterých byly vrstevnice interpolovány následujícím způsobem. Ze vstupních vrstev 
s vrstevnicemi se pomocí funkce TopoToRaster vytvořil rastr znázorňující výškopis a z něj 
pomocí funkce Contour byly vrstevnice s intervalem 5 metrů interpolovány.

Tento postup nepřináší nejoptimálnější výsledky (odvození dat z již odvozených dat), 
ale zachovává si  svojí  vypovídající  hodnotu.  Dobré výsledky přináší  v členitějším terénu, 
problémy  nastávají  u  mírně  svažitých  až  téměř  vodorovných  ploch,  kde  dochází 
k nepřesnostem ve výpočtu PEAK algoritmu použitém pro tvorbu těchto vrstevnic.

V modelu je použit i ohraničující polygon (vrstva Area.shp), kterým je omezen rozsah 
počítaných  vrstevnic  na  zájmové  území.  Kdyby tento  ohraničující  polygon  použit  nebyl, 
vrstevnice by se spočítaly pro celý obdélníkový rozsah území.

V modelu  je  použit  i  model  Common_Columns,  který  však  není  pro  danou verzi 
topografické  mapové  šablony  spustitelný.  Prvková  třída  Contour_5m je  tvořena  pomocí 
modelu Countour5m_and_Hillshade.

CountyBoundary
Prvková třída obsahující polygony území jednotlivých okresů na zájmovém území. Více viz 
popis kategorie SubtypeField (2 County\Canton\District) v AdministrativeAreaBoundaryLine. 
Prvková třída je plněna daty pomocí modelu Boundary.

Extent
Prvková třída Extent je ve své podstatě předpřipravenou mapovou dlaždicí, která zrychluje 
odezvu mapové služby při on-line načítání dat, viz ARCDATA PRAHA (2011). Pro naplnění 
této prvkové třídy byl použit postup uvedený v Esri (2011e), Excercise 7, Step 1.

Postup je dle návodu čistě manuální, podmínkou je předchozí vytvoření ohraničujícího 
polygonu zájmové oblasti  (viz popis modelu Area).  Pomocí modelu Extent je realizováno 
vyplnění některých atributů (těch, u kterých je znám přesný význam) přímo prvkové třídy 
Extent ve vytvářené geodatabázi.

U této  prvkové  třídy  nemohl  být  použit  model  Common_Columns,  protože  název 
atributu  DATASOURCENAME je  v  této  prvkové  třídě  odlišný,  tím pádem byly  použity 
a upraveny části modelu Common_Columns a ty byly implementovány do modelu Extent.

InternationalBoundary
Prvková třída obsahující polygon území České republiky na zájmovém území. Více viz popis 
kategorie SubtypeField (5 International) v AdministrativeAreaBoundaryLine. Prvková třída je 
plněna daty pomocí modelu Boundary.
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Landform
Vrstva  zobrazující  charakter  terénu.  V ZABAGED  nejsou  vrstvy,  které  by  znázorňovaly 
terénní charakteristiku (hory, pohoří, údolí a podobně). Avšak byly vybrány vrstvy, jejichž 
obsah znázorňuje geomorfologické útvary,  které  jsou součástí  terénní charakteristiky.  Jsou 
jimi  vrstvy  7.06 SKALNÍ ÚTVARY,  7.10 OSAMĚLÝ BALVAN,  SKÁLA, SKALNÍ SUK 
a 7.11 SKUPINA BALVANŮ.

Další  možností  by  mohlo  být  použití  vrstvy  7.07 ROKLE, VÝMOL.  Tato  vrstva 
nebyla vybrána z důvodu toho, že neobsahuje atribut udávající název útvaru (předešlé vrstvy 
tento atribut obsahují) a název se u této prvkové třídy vizualizuje a také z důvodu, že objekty 
ve vrstvě 7.07 jsou určeny liniemi a v popisu této vrstvy není určeno, jak jsou dané rokle či  
výmoly široké. Prvková třída  Landform je polygonovou vrstvou a je třeba prvkům s jiným 
než polygonovým vyjádřením přiřadit odpovídající obalovou zónu.

Tato prvková třída není ve vzorové geodatabázi naplněna. Význam atributů TYPE, 
LABELTYPE a LABELSIZE není  znám a  ve  vytvářené  geodatabázi  tyto  atributy nejsou 
vyplněny.

Landmark
Vrstva  s  významnými  areály  (nemocnic,  průmyslu  a  pod.),  které  slouží  případně  i  jako 
orientační body v krajině (viz překlad slova landmark na Seznam.cz (2011)). Data, která by 
odpovídala  kategoriím  této  prvkové  třídy  Type (D37 Prison),  Type (D61 Retail Center), 
Type (D65 Government Center) a Type (D81 Golf Course) nejsou v ZABAGED obsažena.

Přiřazení dat z vrstev do příslušných kategorií prvkové třídy  Landmark je uvedeno 
v dokumentačním souboru DatabasesConversion_CZ.xls.

Landmark_Label
Prvková  třída  sloužící  jako  zdroj  popisků  prvků  prvkové  třídy  Landmark.  Je  odvozena 
z prvkové  třídy  Landmark vybráním prvků,  které  obsahují  svůj  popis  (nenulová  hodnota 
v atributu NAME) a jejich změnou vyjádření z polygonů na body..

MunicipalBoundary
Prvková třída obsahující polygony území obcí na zájmovém území. Více viz popis kategorie 
SubtypeField (3 Municipal/Town/City) v  AdministrativeAreaBoundaryLine. Prvková třída je 
plněna daty pomocí modelu Boundary.

NationalPark
Prvková třída odvozená z prvkové třídy  Park.  Je odvozena z prvkové třídy  Park vybráním 
prvků s hodnotou atributu Type rovnou třem a jejich změnou vyjádření z polygonů na hraniční 
linie.

Neighborhood
Prvková  třída  sousedství  (dle  Seznam.cz (2011)).  Tato  prvková  třída  není  ve  vzorové 
geodatabázi naplněna daty, ani není vizualizována ve vizualizačním projektu *.mxd (i když je 
v dokumentačním souboru Data_Layers_EN.xlsx označená jako požadovaná).  S tím souvisí 
i nedokumentování klíčového prvkového atributu TYPE.

Tvorba  této  prvkové  třídy  navazuje  na  tvorbu  prvkové  třídy  UrbanArea.  Vzniká 
symetrickým  rozdílem  mezi  polygonovým  vyjádřením  katastrálních  území  a  územím 
katastrálním ohodnoceným jako vstupní data pro prvkovou třídu UrbanArea (viz její popis). 
Tato prvková třída je naplněna pomocí modelu UrbanArea_Neighborhood. Z této prvkové 
třídy je odvozena prvková třída Neighborhood_Label.
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Neighborhood_Label
Prvková třída sloužící jako zdroj popisků prvků prvkové třídy  Neighborhood. Tato prvková 
třída je již, na rozdíl od třídy Neighborhood, naplněna ve vzorové mapové šabloně daty. Je 
zde také uveden atribut TYPE a je i naplněn daty. Význam těchto dat je však neznámý. Jsou 
zde obsaženy číslice 5, 6 a 7 (i když typ atributu je text). Popis těchto hodnot není uveden ani 
v  dokumentačním souboru  Data_Layers_EN.xlsx,  ani  ve  vlastnostech  (Properties,  záložka 
Labels) vrstvy Neighborhood_Label_Xk ve vizualizačním projektu *.mxd, který vizualizuje 
data z prvkové třídy  Neighborhood_Label. Popisky se vizualizují pouze jedním způsobem, 
bez ohledu na hodnotu atributu TYPE.

Je odvozena z prvkové třídy  Neighborhood vybráním všech prvků a jejich změnou 
vyjádření z polygonů na body.

Openspace
Prvková  třída  „otevřeného  prostoru“,  extravilánu.  Tato  prvková  třída  není  pro  mapovou 
šablonu ani požadována a není ani naplněna daty ve vzorové geodatabázi. V cílové zůstane 
nevyplněna, v ZABAGED není vrstva určující extravilán (obdobná situace jako u prvkové 
třídy UrbanArea).

OwnerParcel
Prvková třída parcel. Tato prvková třída je pro mapovou šablonu požadována, ale ve vzorové 
geodatabázi není naplněna daty. V cílové také zůstane nevyplněna, v ZABAGED nejsou pro 
její naplnění potřebná data.

Park
Prvková třída obsahující různé typy parků. Z této třídy jsou následně odvozeny prvkové třídy 
NationalPark,  StatePark a  Park_Label.  Je naplněna prvky z vrstev  5.16 VELKOPLOŠNÉ 
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ,  6.10 OKRASNÁ ZAHRADA, PARK  a  5.15 MALO-
PLOŠNÉ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ.

Park_Label
Prvková třída sloužící jako zdroj popisků prvků prvkové třídy Park, respektive jen pro Parky 
s hodnotou atributu Type rovnou jedné a jejich změnou vyjádření z polygonů na body.

Parking
Vrstva  parkovacích  ploch.  Není  dle  dokumentu  Data_Layers_EN.xlsx  požadována,  ale 
i přesto je naplněna daty z vrstvy 2.15 PAROVIŠTĚ, ODPOČÍVKA.

POI
POI je zkratka pro Point of Interest, česky pamětihodnosti, zajímavosti, doslova body zájmu 
(dle Seznam.cz (2011)). Tyto prvky jsou k nalezení převážně v navigačních softwarech, na 
internetových stránkách o pamětihodnostech daného území apod.

V mapové  šabloně  se  jedná  o bodovou  prvkovou  třídu,  která  uvádí  pouze  popisy 
těchto POI. Otázkou však je, jaké objekty do této třídy zvolit.  Tato prvková třída není pro 
mapovou šablonu požadována a ve vzorové geodatabázi ani není naplněna daty.

Obsahem  této  vrstvy  by  mohly  být  rozličné  typy  objektů  (především  významné 
stavby),  ale  v  této  práci  nebude  této  prvkové  třídě  věnována  větší  pozornost  a  zůstane 
nenaplněna.
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Railroad
Prvková  třída  drážních  cest.  Je  plněna  vrstvami  2.14 TUNEL, 
2.17 ŽELEZNIČNÍ TRAŤ (ÚSEK), 2.18 ŽELEZNIČNÍ VLEČKA, 2.22 LANOVÁ DRÁHA, 
LANOVÝ VLEK, 2.24 TRAMVAJOVÁ DRÁHA a 2.28 METRO.

Typy drážních cest, kterým je přiřazena hodnota jsou následující:
• Type (1 Rail) je naplněn prvky z vrstvy 2.17,
• Type (2 Subway/Underground) prvky z vrstvy 2.28,
• Type (5 Tram) prvky z vrstvy 2.24,
• Type (7 Other) prvky z vrstev 2.18 a 2.22,
• přiřazení prvků z vrstvy 2.14 TUNEL do typu Type (8 Unknown) je popsán v kapitole 

6.2.3,
• Type (6 Monorail) odpovídající jednokolejce nemá vzor v žádné vrstvě ZABAGED. 

Vrstva 2.17 obsahuje atribut POCETKOLEJI, kde jeho hodnota 1 značí jednu kolej, 
ale ze dvou kolejnic, což neodpovídá definici jednokolejky,

• ke kategorii  Type (4 Streetcar),  význam – dráha  pro jednovozová kolejová vozidla 
typu Tram, by se daly přiřadit prvky z vrstvy 2.24. Jelikož tato vrstva je již použita pro 
typ 5 a v ČR jezdí tramvajová vozidla jedno i dvouvozová po stejných tratích, zůstane 
tento typ drážní cesty nepoužit,

• otázkou zůstává naplnění  kategorie  Type (3 Lightrail) u  které  se  jedná o cesty pro 
vlaky hodnocené mezi kategoriemi tramvaj a vlak. Dá se určit jako příměstský vlak, 
ale při této klasifikaci se odpovídající kategorie drážních komunikací v ZABAGED 
nevskytuje, tento typ zůstane tedy také nepoužit.

RoadCenterline
Prvková třída silničních komunikací. V modelu je použit i model Common_Columns, který 
však není pro danou verzi mapové šablony spustitelný.
Rozbor jednotlivých typů komunikací obsažených v této vrstvě:

• RoadClass (1 Freeway/Motorway):
Freeway  je  označení  používané  v  USA,  Motorway  v  UK,  v  Německu  jsou  tyto 
komunikace označené jako Autobahn a dle  Wikipedia (2011b) jsou tak označované 
komunikace  typu  dálnice  (D)  včetně  jejich  paprsků.  Ty  byly  vybrány  z  vrstvy 
2.01 SILNICE, DÁLNICE.

• RoadClass (2 Highway):
Jedná se o obecné určení silniční komunikace, většinou však má význam významné 
vícepruhové  komunikace  (Wikipedia (2011b)).  Do  této  kategorie  byly  zařazeny 
komunikace  označené  jako  rychlostní  silnice  (R)  včetně  jejich  paprsků.  Ty  byly 
vybrány z vrstvy 2.01 SILNICE, DÁLNICE.

• RoadClass (3 Ramp/Slip Road):
Jedná  se  o  sjezdy  a  nájezdy  na  komunikace  dálničního  typu  (D,  R)  (viz 
Wikipedia (2011a)).  V  ZABAGED  jsou  určeny  jako  větve  těchto  komunikací  ve 
vrstvě 2.01 SILNICE, DÁLNICE.
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• RoadClass (4 Major Arterial/Road A), RoadClass (5 Minor Arterial/Road B or C):
Dle  Wikipedia (2011a) a  TRB (2000) se  jedná  o  vysoce  kapacitní  městské  silnice 
sloužící k zajištění provozu z Collector na Freeway. Český ekvivalent by mohl být 
například magistrála, komunikace spojující významná místa aktivity.

Označení A, B, C vychází z definice podle  TRB (2000) popisující podmínky 
plynulosti dopravy. Toto rozlišení však v ZABAGED neexistuje, avšak jde aplikovat 
na třídy jednotlivých silnic.

Proto byly do první kategorie přiřazeny silnice 1. třídy, do druhé pak silnice 
2. třídy,  oboje včetně  jejich  paprsků a  větví.  Oba dva  typy byly vybrány z  vrstvy 
2.01 SILNICE, DÁLNICE

• RoadClass (6 Collector):
Jedná se o  tzv.  sběrnou silnici  umožňující  přesun dopravy z  místních  komunikací 
(local, ulice)  na  Arterial  Roads  (dle  Wikipedia (2011a)).  Taková  kategorie 
v ZABAGED  není,  ale  lze  ji  označit  jako  místní  sběrná  komunikace 
(zákon č. 13/1997 Sb.). Tento typ komunikace zůstane tudíž nepoužit.

• RoadClass (7 Local):
Jedná se o místní (lokální) komunikace. Pro tento typ byla použita vrstva 2.02 ULICE 
a navíc také silnice 3.  třídy,  včetně jejich paprsků a  větví  z  vrstvy 2.01 SILNICE, 
DÁLNICE. Silnice 3. třídy se svým významem řadí právě mezi tyto lokální silniční 
komunikace  a  jsou  zahrnuty  v  této  kategorii  kvůli  zachování  návaznosti  mapové 
kresby.

• RoadClass (8 Service):
Dle Wikipedia (2011a) se jedná o komunikaci, která sloužila jako přístupní silnice při 
budování komunikace dálničního typu (D, R, viz „výše“), bývá většinou jednosměrná 
po  obou  stranách  dálniční  komunikace.  Na  komunikace  tohoto  typu  se,  dle 
Wikipedia (2011a), napojují  silnice  nižších  tříd,  avšak  nejsou  speciálně  značené. 
Odpovídající kategorie k třídě silnic Service se v ZABAGED nevyskytuje, tento typ 
komunikace zůstane tudíž nepoužit. 

• RoadClass (9 4WD):
Komunikace  doporučující  použití  motorového  vozidla  s  pohonem  4x4 
(Wikipedia (2011a)). V české terminologii by mohlo být použito označení nezpevněná 
cesta.  V  ZABAGED  je  vrstva  2.03 CESTA  mající  klíčový  atribut  s  hodnotami 
udržovaná/neudržovaná, které však souvisí s péčí o povrch komunikace. Tato hodnota 
se však v rámci jedné komunikace může lišit, což by narušovalo propojení silniční 
sítě, v případě použití jen části těchto cest. V rámci obsahu mapové kresby budou tedy 
do tohoto typu zařazena data z celé vrstvy 2.03.

• RoadClass (10 Recreation):
Dle Wikipedia (2011a) se jedná o komunikaci, která prochází národními parky a nese 
pouze jmenné označení,  nikoliv číselné.  V ZABAGED podobný atribut není,  tudíž 
tento typ komunikace zůstane nepoužit.

• RoadClass (11 Resource):
Dle  BC Forest Safety Council (2011)  se jedná o komunikace používané při těžbě či 
svozu  surovin,  například  v  lomech,  lesích  apod.  V  ZABAGED  podobný  typ 
komunikace není, tudíž tento typ komunikace zůstane nepoužit.
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• RoadClass (12 Ferry):
Jedná se o přívoz. V ZABAGED je vrstva 2.13 PŘÍVOZ. Tato vrstva je použita pro 
naplnění této kategorie.

• RoadClass (13 Other):
Jedná se o jiné než zmíněné typy silničních komunikací. Pro tento typ byla použita 
vrstva 2.04 PĚŠINA.

• RoadClass (14 Unknown/Unclassified):
Jde o neznámé, nepoužívané či neoznačené typy. Pro tento typ byla použita vrstva 
2.31 SILNICE NEEVIDOVANÁ a vrstva 2.14 TUNEL (význam vrstvy 2.14 v této 
kategorii popsán v kapitole 6.2.3).

SpotElevation
Prvková třída výškových kót. Problémem byl převod mezi typy bodů Mulitipoint ZM (typ 
prvků ve vrstvě 7.05 KÓTOVANÝ BOD) a Point  (typ  prvků cílové prvkové třídy).  Tento 
převod se nepodařilo provést zcela automatizovaně v prostředí Model Builder (existuje funkce 
pro opačný postup), proto byl použit program ET GeoWizards 10.0 For ArcGIS 9.2 and 9.3 
(více  informací  viz  ET Spatial Techniques (2010)),  pomocí  kterého  byla  spuštěna  funkce 
tohoto softwaru Convert ShapeZ(M) to Shape a na výsledek této funkce byla následně použita 
další implementovaná funkce MultiPoint to Point a z tohoto stavu dat bylo možné již pomocí 
modelu SpotElevation v ModelBuilderu naplnit třídu SpotElevation ve vytvářené databázi.

StateBoundary
Prvková třída obsahující polygony území krajů na zájmovém území. Více viz popis kategorie 
SubtypeField (1 State/Province) v AdministrativeAreaBoundaryLine. Prvková třída je plněna 
daty pomocí modelu Boundary.

StatePark
Prvková třída odvozená z prvkové třídy  Park.  Je odvozena z prvkové třídy  Park vybráním 
prvků s hodnotou atributu Type rovnou dvěma a jejich změnou vyjádření  z  polygonů na 
hraniční linie.

Tree
Prvková  třída  obsahující  významné  stromy.  Tato  prvková  třída  není  zdokumentována 
(v souboru DataLayers_EN.xlsx), ve vizualizačním projektu není uvedena a není ani naplněna 
daty ve vzorové geodatabázi.

Ve vytvářené geodatabázi zůstane také nevyplněna. Možností by bylo použití vrstvy 
6.11 OSAMĚLÝ STROM, OSAMĚLÝ LESÍK, avšak tato vrstva je již použita do prvkové 
třídy Vegetation, redundantně nebude tudíž použita.
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UrbanArea
Prvková třída městské zástavby (dle Seznam.cz (2011) lze přeložit i jako zastavěná oblast či 
obec).  V  ZABAGED  není  vrstva,  která  by  určovala  plošné  území  obcí,  resp.  jejich 
zastavěných ploch. Proto bylo nutné zvolit postup, který by vyjádřil myšlenku, kterou má tato 
prvková třída v mapové šabloně a tou je polygonové vyjádření území městských zástaveb 
a zároveň zobrazení jejich názvů (což spolu s prvkovou třídou Neighborhood tvoří zdroje pro 
popis sídelních jednotek).

Vrstva UrbanArea ve vzorové databázi má vyplněn atribut TYPE hodnotami, které 
však nejsou v dokumentačním souboru Data_Layers_EN.xlsx uvedeny (není zde uvedeno, že 
by dělení na typy vůbec existovalo). Avšak ve vizualizačním projektu *.mxd jsou rozlišeny 
popisky  podle  typů:  Major,  Large,  Small,  Rural,  State/County  Capital.  Toto  dělení  je 
odvozeno v závislosti na hustotě obyvatel (počet obyvatel na km2), či na počtu obyvatel (dle 
United Nations Statistics Division (2005)), definované hodnoty pro „výše“ uvedené kategorie 
však nebyly zjištěny.

Pro naplnění prvkové třídy UrbanArea bylo několik zamýšlených způsobů řešení:
• Prvním zamýšleným způsobem řešení bylo sloučení vrstev 1.27 AREÁL ÚČELOVÉ 

ZÁSTAVBY a 1.01 OSTATNÍ PLOCHA V SÍDLECH do jedné vrstvy. Tato vrstva by 
do  určité  míry  charakterizovala  plochu  zástavby  (viz  obrázek  6.7),  ale  nebyla  by 
spojitá  a neexistovala  by možnost  navázání  popisků na konkrétní  oblasti  (tudíž  by 
neobsahovala žádné názvy sídel). Z tohoto důvodu (kdy popisky sídel jsou nedílnou 
součástí mapového obsahu) tato varianta nebyla zvolena.

Obrázek 6.7 První volba výběru dat pro naplnění prvkové třídy UrbanArea
(zelené  linie  –  hranice  správních  jednotek  z  vrstvy 5.01,  tyrkysová  linie  –  hranice  obce 
Kroměříž, fialové plochy – sloučené vrstvy 1.01 a 1.27)
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• Další  zvolenou  možností  pro  získání  relevantních  dat  pro  naplnění  prvkové  třídy 
UrbanArea byla  tato:  Z  vrstvy  5.01 HRANICE SPRÁVNÍ JEDNOTKY A 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ bylo vzato nejmenší uvedené dělení (na obce, resp. na 
katastrální území), pomocí vrstvy Area.shp bylo liniové vyjádření hranic převedeno do 
polygonového vyjádření členění území. Následně byly vybrány prvky z databáze 
Geonames  mající  v  atributu  DRUH hodnotu  'město'  či  'obec'  a  tato  hodnota  byla 
přiřazena výše popsaným polygonům. Následně byl proveden výběr těch polygonů, 
které mají nenulovou hodnotu atributu DRUH. Z tohoto postupu však vznikly plochy 
území, které byly velikostně předimenzované (obsahují jak intravilán, tak extravilán 
dané  obce,  ke  které  náleží,  viz  obrázek 6.8).  Při  vizualizaci  těchto  dat  v  projektu 
*.mxd byla mapová kresba touto vrstvou značně zaplněna a nesplňovala účel prvkové 
třídy UrbanArea. Proto tento způsob řešení také nebyl zvolen.

Obrázek 6.8 Druhá volba výběru dat pro naplnění prvkové třídy UrbanArea
(zelené  linie  –  hranice  správních  jednotek  z  vrstvy 5.01,  tyrkysová  linie  –  hranice  obce 
Kroměříž, fialové plochy – území navržená pro import do prvkové třídy UrbanArea)

• Třetí  variantou  bylo  vypočítat  hustotu  obyvatel  pro  každou  zobrazenou  územní 
jednotku (viz kategorie typů UrbanArea uvedené „výše“ či United Nations Statistics 
Division (2005)),  avšak  vyskytlo  se  několik  situací,  kvůli  kterým  nebylo  možno 
výpočet hustoty obyvatel relevantně vypočítat.

Údaj  o  počtu  obyvatel  v  jednotlivých  obcích  a městech  (nikoli  v  rámci 
jednotlivých  katastrů)  je  uveden  ve  vrstvě  5.14 DEFINIČNÍ BOD 
SPRÁVNÍHO CELKU. Vzhledem k poskytnutým datům dochází k ořezu některých 
polygonů příslušejících k daným územím (tzn. plochu území zmenšují), což by vedlo 
ke zkreslení hodnot hustoty obyvatel. Plocha ostatních, „neoříznutých“ území sídel je 
také  zkreslena,  plocha  zastavěného  území  daných  obcí  a  měst  je  zvětšena  až 
k hranicím těchto obcí a měst (intravilán + extravilán), což by opět vedlo ke zkreslení 
hodnoty hustoty obyvatel na daném území. Tento postup také nebyl zvolen pro finální 
realizaci plnění prvkové třídy UrbanArea.
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Z „výše“ důvodů bylo od všech předešlých záměrů upuštěno a byla navrhnuta jiná klasifikace. 
Ta je přizpůsobena vybraným datům na zájmovém území. Předešlé varianty jsou zvolené jako 
alternativy, slouží jako popis jiného možného řešení dané situace a pro případ importu dat za 
ČR by se některá z nich mohla ukázat jako výhodnější, ale to nebylo možné otestovat.

Zájmová oblast byla rozdělena na katastrální území (nejpodrobnější dělení ve vrstvě 
5.01).  Následně  z  vrstvy  5.14  byly  polygonům  znázorňující  katastrální  území  přiřazeny 
atributy  této  vrstvy  na  základě  klíče  POC_OBYV.  Atribut  POC_OBYV  (aktuální  počet 
obyvatel  obce)  vrstvy  5.14,  je  vztažen  k  oblasti  obce  (obec  zahrnuje  jedno  či  více 
katastrálních území). To znamená, že hodnota počtu obyvatel ve vrstvě 5.14 v území dané 
obce je uvedena shodně i u jejich částí, u katastrálních území příslušející obci (příklad: obec 
Kroměříž  se skládá z  11 katastrálních území,  včetně KÚ Kroměříž  a  pro všechny KÚ je 
uveden  počet  obyvatel  29038).  Tento  počet  obyvatel  je  uveden  k  definičnímu  bodu 
vztahujícího se k obci ve významu sídlo, v tomto případě náleží sídlu Kroměříž (ověřeno ve 
statistikách počtu obyvatel Českého statistického úřadu, k datu 1.1.2010).

Z vrstvy 5.14 byly vybrány body mající ve svém významu definičního bodu uvedenou 
hodnotu Obec (atribut VYZNAM_DBO) a s hodnotou atributu POC_OBYV větší jak 10 000. 
Atributy těchto bodů byly přiřazeny k polygonům katastrálních území (to lze provést, protože 
sídlo  Kroměříž,  resp.  jeho definiční  bod se  nachází  v  KÚ Kroměříž).  Tento  postup  vede 
k vybrání jen jednoho katastrálního území a tím je právě KÚ Kroměříž. Byl určen jako TYPE 
Small. Tento postup je tedy zvolen pro výběr dat k importu do prvkové třídy UrbanArea.

Dalším možným dělením by mohla být kategorizace dle významu jednotlivých sídel. 
Praha by byla označena jako State/County Capital, krajská města jako Major, okresní města 
jako  Large  (tím  by  sídlo  Kroměříž  změnilo  typ,  viz  „výše“),  zbylá  města  jako  Small 
a venkovská  sídla  (obce)  jako  Rural.  Toto  by  bylo  možné  rozdělit  podle  atributu 
VYZNAM_DBO (význam definičního bodu) ve vrstvě 5.14.

Postup který je zvolený a uvedený uvedený „výše“ je specifický pro poskytnutá data. 
Při větším objemu shodných dat by se dala jednotlivá města klasifikovat podle počtu obyvatel 
(tento postup byl zvolen), či podle „pseudo“ hustoty obyvatelstva na území celé obce či města 
(plocha  složená  z  intra  i  extravilánu;  toto  by bylo  možno  vypočítat  a  použít  při  získání 
ucelených dat, viz kapitola 7). 

Efektivnějším  řešením  by  samozřejmě  bylo  vycházet  z  dat,  které  by  polygonově 
vyjadřovaly přímo zastavěnou oblast sídel. Ta však ve zdrojových datech nejsou.

Na  funkce  pro  naplnění  prvkové  třídy  UrbanArea navazují  i  funkce  pro  naplnění 
prvkové  třídy  Neighborhood.  Obě  prvkové  třídy  jsou  naplněny  pomocí  modelu 
UrbanArea_Neighborhood.

Vegetation
Prvková  třída  vegetace.  Ve  vzorové  geodatabázi  je  tato  vrstva  prázdná.  Pro  vizualizaci 
vegetace se používají rastry označené jako extract_ndvi1_Clip a extract_ndvi3_Clip (viz info 
„dále“). Vzhledem  k  tomu,  že  ZABAGED  neposkytuje  žádná  taková  data,  která 
odpovídají popisu těchto rastrů, byla tato prvková třída naplněna polygony značícími pokrytí 
povrchu  zelení  a následně  byl  upraven  vizualizační  projekt 
CM_CZE_INTLargeScale_v93.mxd. Pro každou vizualizovanou úroveň byla upravena vrstva 
Vegetation_Raster_Xk (X se mění podle zvolené úrovně vizualizace),  která je seskupenou 
vrstvou z extract_ndvi1_Clip a extract_ndvi3_Clip (tyto rastry ve vytvářené geodatabázi jsou, 
ale neobsahují data, viz popis  extract_ndvi1_Clip, extract_ndvi3_Clip) a byla k ní přidána 
i prvková  třída  Vegetation z  vytvářené  geodatabáze  a vizualizována  stejnou  barvou  jako 
vrstvy  rastrové  a  byla  s  předešlými  vrstvami  sdružena.  Tato  sdružená  vrstva  byla 
pojmenována Vegetation_Xk.
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Water_Label
Prvková  třída  sloužící  jako  zdroj  popisků  prvků  prvkové  třídy  Waterbody.  Je  odvozena 
z prvkové třídy  Waterbody vybráním prvků s nenulovou hodnotou atributu NAME a jejich 
změnou vyjádření z polygonů na body.

 Avšak popisování prvků nefunguje tak, jak je předepsáno ve vlastnostech popisování 
prvků této třídy. Z neznámého důvodu nemají některé prvky této vrstvy popisky, ale mít by je 
měli (viz Hrubý rybník jihovýchodně od Kroměříže).

Waterbody
Vrstva vodních ploch. Obsahuje všechno vodstvo, které je vyjádřené plošně, včetně širokých 
vodních toků (model Waterbody, pomocí kterého se daná prvková třída plní je uveden na 
obrázku 6.5).

Avšak široké  vodní  toky (spolu  s  průtočnými  rybníky)  jsou  oddělené  dle  typu  od 
vodních  ploch  nenapojených  na  tekoucí  vodu.  Takovéto  dělení  bylo  určeno  z  důvodu 
jednoduché automatické klasifikace. Pro přesnější detailní určení kategorizace jednotlivých 
vodních ploch (rozdělení širokých vodních toků od vodních ploch do kterých vtéká a vytéká 
vodní  tok)  by byl  pořeba manuální  zásah (tyto dvě kategorie  jsou v ZABAGED uloženy 
společně  ve  vrstvě  4.10 VODNÍ PLOCHA,  viz  ČÚZK (2010a).  Více  o  možnosti  užití 
poloautomatické vektorizace a kategorizace vodních ploch a vodních toků viz Hájek (2010a).

Dalšími  použitými  vrstvami  jsou  4.07 PŘEHRADNÍ HRÁZ, JEZ,  4.08 PLAVEBNÍ 
KOMORA, 4.09 AKVADUKT, SHYBKA a 4.12 BAŽINA, MOČÁL. Přiřazení dat z vrstev 
do  příslušných  kategorií  prvkové  třídy  Waterbody je  uvedeno  v  dokumentačním souboru 
DatabasesConversion_CZ.xls.

Waterline
Vrstva vodních toků určených liniemi. Pro naplnění této prvkové třídy jsou použité vrstvy 
4.02 VODNÍ TOK,  4.06 VODOPÁD,  4.07 PŘEHRADNÍ HRÁZ, JEZ,  4.08 PLAVEBNÍ 
KOMORA,  4.09 AKVADUKT, SHYBKA.  Přiřazení  dat  z  vrstev  do  příslušných  kategorií 
prvkové třídy Waterline je uvedeno v dokumentačním souboru DatabasesConversion_CZ.xls.

WorldTopMapSources
Prvková  třída  poskytovatelů  dat  pro  topografické  mapy  po  celém  světě.  Tento  výčet 
neobsahuje ani prvková třída ve vzorové geodatabázi, ani v cílové není vyplněna.

WorldTopMapSources_Example
Prvková třída poskytovatelů dat,  kteří  svá data pro naplnění topografické mapové šablony 
poskytli.  Jsou vyjádřena polygony,  které  určují,  jaké území data od daného poskytovatele 
pokrývají.  Tímto  poskytovatelem  je  v  této  práci  pouze  Zeměměřický  úřad  a  pokrytým 
územím je v této práci celá zájmová oblast.

extract_ndvi1_Clip, extract_ndvi3_Clip
Rastry  obsahující  informace  o  vegetaci  na  základě  snímání  infračerveného  spektra 
vyzařovaného flórou. Tyto rastry jsou ve vytvářené geodatabázi zaneseny (důsledek exportu 
schématu  vzorové  mapové  šablony,  viz  popis  obrázku  6.3),  ale  neobsahují  žádná  data. 
ZABAGED neobsahuje data,  která  by umožňovala  vytvoření,  resp.  naplnění  těchto rastrů 
daty. Vizualizace vegetace na zájmovém území je uvedena v popisu prvkové třídy Vegetation.
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Spain_Hillshade
Rastr stínovaného reliéfu. Pro účely vytvářené geodatabáze byl tento rastr přejmenován na 
CZE_Hillshade (resp. cze_hillshade). Rastr je vytvořen pouze pro zájmovou oblast, ze které 
jsou k dispozici data.

Následné využití  této  práce  pro  jiná  data  přinese  s  sebou potřebu  spojování  nově 
vytvořených rastrů. Pro tvorbu rastru cze_hillshade byla použita funkce Topo to Raster, která 
má nastavený přesah území o 30 buněk, kolonka Margin in cells (tato hodnota je o 10 větší 
než hodnota vyplněná v základním nastavení této funkce). Rastr má přesahovou zónu, může 
se  překrývat  s  okolními  rastry  a návaznost  okolních  rastrů  reliéfu  nebude  v  budoucnu 
problém.  Tímto  se  však  tato  práce  nebude  dále  zabývat.  Rastr  cze_hillshade  je  vytvořen 
pomocí modelu Countour5m_and_Hillshade.

6.2.3 Další zjištěné problémy při analýze konverze dat
Při rešerši  obsahu ZABAGED a použité šablony International Topographic Map Template 
bylo  objeveno  několik  sporných  situací  či  chyb,  které  se  vztahovaly  nejen  k  samotným 
prvkovým třídám obsažených v geodatabázi Sevilla.gdb, respektive u vytvářené geodatabáze 
CZE_MapTemplate-LargeScales.gdb,  ale  i  k  vizualizačnímu  projektu 
CM_CZE_INTLLargeScale_v93.mxd.

• Ve vzorové geodatabázi chybí vrstva (případně typ objektu ve vhodné vrstvě), do které 
by se dalo implementovat vymezení tunelů. Pro návaznost mapové kresby byla vrstva 
2.14 TUNEL (resp. odpovídající typy tunelů, železniční a silniční) zařazeny do vrstev 
Railroad a RoadCenterline jako typ Unknown. (Pozn.: v nových verzích ITMTLS jsou 
již tunely zaneseny, jde o jeden z příkladu již vyřešených chyb, viz kapitola 7).

• Ve vizualizačním projektu CM_CZE_INTLLargeScale_v93.mxd byla objevena chyba. 
V záložce Labels u vrstvy Waterbody_xK byla u SQL příkazu pro popisek kategorie 
Lake or Pond definována nesprávná hodnota 31200. Tato hodnota byla opravena na 
správnou, kterou je 39000 (viz dokumentační soubor DataLayers_EN.xlsx).

• Kvůli  tomu,  že  ze  zdrojových dat  nebylo  možné vytvořit  rastr  vegetace,  který  by 
odpovídal  povaze,  jakou má  tento  rastr  (resp.  rastry)  ve  vzorové  geodatabázi  (lze 
vytvořit rasterizací polygonu prvkové třídy Vegetation, avšak tento rastr má značnou 
velikost při určení malé velikosti buňky rastru, aby rastr byl co nejpřesnější, ale i tak 
by byl  výsledek vzhledem k ostatním vektorovým prvkům mapy neestetický),  bylo 
zvoleno  řešení  takové,  že  k  vrstvě  Vegetation_Raster_xK je  doplněna  polygonová 
vrstva Vegetation, jejíž zdrojem je prvková třída Vegetation ve vytvářené geodatabázi 
a  je  vizualizován  stejnou  barvou  jako  „výše“  zmíněný  rastr.  Tyto  vrstva  rastrů  a 
polygon vegetace jsou spojené ve vizualizačním projektu do jedné vrstvy nazvané 
Vegetation_xK.

• V  dokumentačním  souboru  DataLayers_EN.xlsx  nejsou  popsány  veškeré  prvkové 
třídy obsažené ve zdrojové geodatabázi. U některých popsaných chybí popis klíčových 
atributů těchto prvkových tříd, podle kterých je určena vizualizace uložených dat.

• V katalogu ZABAGED chybi popis vrstvy 2.21 STANICE METRA (existence popisů 
vrstev ZABAGED řešena jen u použitých vrstev pro konverzi).

• V prvkové třídě Extent a CacheMaskExtent_Erase se tzv. běžné sloupce (viz model 
Common_Columns)  jmenují  odlišně.  Délka  názvu  atributu  je  zde  omezena  na  10 
znaků. Tyto situace jsou vyřešeny v rámci modelů, které manipulují s těmito vrstvami

• Prvkové  třídy  obsahují  atribut  s  názvem  EDITCOMMENTS.  Nebyla  potřeba 
komentovat prvky jednotlivých prvkových tříd přímo ve vytvářené geodatabázi, proto 
zůstal tento atribut u všech nevyplněn. Je nevyplněný i ve vzorové geodatabázi.
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7 Diskuze
• Při  analýze  konverze  zdrojových  dat  do  vytvářené  geodatabáze  nebylo  použito 

následujících zdrojů poskytnutých dat ze ZABAGED: 
• Databáze  Geonames  (uložená  ve  složce  SourceData,  v  adresáři 

GEONAMES_SHP-_WGS84).  Vzhledem  k  tomu,  že  údaje  z  Geonames 
(názvy) jsou u většiny typů objektů ZABAGED z Geonames přejímány, nebyla 
potřeba využít tuto databázi (pro finální způsoby realizace naplnění prvkových 
tříd).

• Výškopisná vrstva Grid10x10.shp (uložená ve složce SourceData, v adresáři 
ZABAGED_výškopis_grid_SHP_JTSK). Tato vrstva měla sloužit  pro tvorbu 
vrstevnic, ale nakonec nebyla použita (viz kapitola 6.2.2 popis Contour_5m).

• Zdrojová data ZABAGED byla poskytnuta z území o rozloze deseti mapových listů 
základní mapy 1 : 10 000. To s sebou přineslo několik otázek k řešení. V kapitole 6.2.2 
u  popisu  prvkové  třídy  UrbanArea a  Neighborhood,  respektive  v  kapitole  6.2.1 
u popisu modelu Boundary  je řešena obdobná situace. U těchto tří modelů je bráno 
v potaz to, že území některých správních jednotek nejsou kompletní. Zájmové území 
je  výřezem z bezešvého  určení  dle  správních  hranic  a  není  možno  k  nim  napojit 
informace z definičních bodů těchto správních jednotek, protože tyto body leží mimo 
zájmové území. Řešení které je zvoleno a aplikováno v těchto modelech tuto situaci 
zohledňuje.

Proto by bylo výhodnější mít poskytnutá zdrojová data v uzavřené prostorové 
jednotce (nejlépe po okresech, takto je sestavena i adresářová struktura zdrojových dat 
zobrazená na obrázku 6.3 – data by byla poskytnuta také po mapových listech ZM 
1 : 10 000, ale s přesahem na okolní území, tato informace je ověřena na Geoportálu 
ČÚZK,  takže  samotný  okres  by  byl  lehce  definovatelný).  Tím  by  se  předešlo 
problémovým situacím, které vyvstali u „výše“ zmíněných modelů. Avšak na druhou 
stranu data za takto rozsáhlé území nejsou poskytována ČÚZK zdarma pro potřebu 
studentských prací.

• Otázka ceny dat je důležitá pro další využití práce (při použití konverzních modelů pro 
další  data  ze  ZABAGED).  Data  ZABAGED  nejsou  poskytována  bezúplatně 
(v ojedinělých případech ano, např. pro potřeby závěrečných prací, viz kapitola 6), 
proto je nutné se zabývat i touto otázkou. V prvním bodu kapitoly 7 jsou uvedeny dva 
nepoužité zdroje (Geonames a Grid10x10). Jedná se o dvě ze tří poskytnutých složek 
dat  (topografická  data  ZABAGED byla  použita).  Kdyby tato zmíněná data  nebyla 
v dalších pracích, navazujících na tuto, použita, určitě by to vedlo ke snížení nákladů 
na požadovaná data.

V rámci této práce byly zpracovány vrstvy uvedené v kapitole 6.2.2. Jsou mezi 
nimi  i  prvkové  třídy  Parking a  SpotElevation,  které  nejsou  dle  dokumentačního 
souboru  Data_Layers_EN.xlsx  požadovány.  Při  zkoumání  ekonomické  náročnosti 
plnění topografické mapové šablony velkých měřítek daty ze ZABAGED by tyto dvě 
třídy mohly zůstat nevyplněny, což by vedlo k další úspoře financí.

Tento  rozhodovací  proces  však  pozbývá smyslu  v momentu,  kdy jsou data 
poskytována  ve  formě  všech  typů  objektů  vyskytujících  se  na  žádaném  území 
vymezeném mapovými listy.
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• Ve vytvářené geodatabázi  nejsou naplněny některé prvkové třídy (respektive podle 
dokumentu  Data_Layers_EN.xlsx  není  pro  topografickou  mapovou  šablony 
požadováno jejich naplnění  daty).  Dle autorova mínění  by například prvkové třídy 
SpotElevation či POI (Point of Interest) mohly být vyplněn různorodými daty, které 
však nejsou k dispozici. Významnost těchto prvků v mapě je prokazatelná, především 
jejich funkce pro orientaci v mapě, resp. v terénu. Na druhé straně autor chápe, že 
jejich  naplnění  nemusí  být  vždy  jednoduchou,  či  jednoznačnou  záležitostí  (např. 
určení náležitosti objektů mezi POI).

• Otázkou také  zůstává  použití  pouze  jedné datové  báze  geografických dat.  Existují 
prvkové  třídy,  které  nelze  ze  ZABAGED naplnit  (data,  která  by byla  vhodná pro 
import do některých prvkových tříd v této datové bázi nejsou obsaženy). Například 
prvkové třídy OwnerParcel, Airportline, rastry vegetace na základě digitálních obrazů 
snímaných v infračerveném spektru. Nebo nelze data ze ZABAGED přiřadit k typům 
některých  prvkových  tříd  (příklady  k  nalezení  v  kapitole  6.2.2  či  v  dokumentu 
DatabaseConversion_CZ.xls).  Použití  různých  datových  zdrojů  by  bylo  ze  zásady 
možné, bylo by však nutné ošetřit vzájemnou topologickou návaznost a čistotu těchto 
zdrojů.

• Některé datové vrstvy poskytované ze ZABAGED obsahují prvky v jiné vektorové 
reprezentaci než má prvková třída, do které jsou data importována (vrstva je bodová či 
liniová  vrstva,  import  je  do  prvkové  třídy polygonové).  Pro  takovéto  vrstvy (jsou 
uvedeny  v dokumentu  DatabasesConversion_CZ.xls)  respektive  pro  prvky,  které 
obsahují,  byla  potřeba vytvořit  polygonová vyjádření  (např.  u  některých vstupních 
vrstev modelu BuildingFootprint). Polygonová vyjádření nepolygonových prvků byla 
vytvářena pomocí obalových zón (funkce Buffer) či pomocí obálek (funkce Feature to 
Envelope). Jejich velikost byla určována pomocí, do programu ArcMap připojeného, 
ortofota  z  WMS  služby  CENIA,  odkud  byla  průměrná  velikost  řešených  prvků 
odvozena (např. průměr továrních komínů apod.). Pokud údaj o velikosti obalové zóny 
či obálky, která má být vytvořená, nebyl zjistitelný (např. u bodového vyjádření vrstvy 
7.11 SKUPINA BALVANŮ), byla tato hodnota určena empiricky podle autora.

• Pro vypracování práce byl použit software ArcGIS 9.3. Během zpracování práce se 
vyskytla příležitost využít ArcGIS verze 10, který je dostupný ve vybraných učebnách 
na katedře matematiky.  Použit však nebyl z důvodu zpracovávání práce s využitím 
soukromého  hardwaru,  který  hardwarové  nároky  ArcGIS  9.3  zvládá,  ale  nároky 
ArcGIS 10 už nikoliv.

• ArcGIS 10 přináší do ModelBuilderu funkci iterátoru, která by významně pomohla při 
definování  souřadnicového  systému  a  transformaci  zdrojových  vrstev  ZABAGED 
(model  DefineProjection_and_Project).  V nynější  verzi  tohoto  modelu  jsou  funkce 
zobrazené na obrázku 6.5 několikrát zkopírované a pro každou jsou ručně definovány 
vstupní a výstupní parametry (buď jednotlivě nebo pomocí dávky – batch). Pomocí 
zmíněného iterátoru by bylo možné jednoduše projít adresáře se zdrojovými daty a pro 
každou nalezenou vrstvu provést funkce v modelu.
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• Topografické mapové šablony jsou v oblasti využití kartografických reprezentací pro 
vizualizaci dat z geodatabáze nejednotné. U topografických mapových šablon malých 
a  středních  měřítek  nejsou  kartografické  reprezentace  vůbec  aplikované.  Způsob 
vizualizace  je  u  těchto  dvou mapových  šablon  definován  pouze  ve  vizualizačních 
projektech (shodné pro verze těchto šablon z období zpracování práce Hájek (2010) 
i při  jejich  poslední  aktualizaci  k  březnu  2011).  U  topografické  mapové  šablony 
velkých měřítek se kartografické reprezentace vyskytují, ale jen pro malé množství 
prvkových tříd (použité u prvkových tříd  NationalPark,  StatePark,  BuildingFootprint 
a Administrative-AreaBoundaryLine,  viz  přehled  domén  ve  vlastnostech  vytvářené 
geodatabáze).  Autorovi  se  nepodařilo  zjistit,  proč  jsou  kartografické  reprezentace 
vztažené  právě  jen  na  tyto  vrstvy.  U  většiny  ostatních  vrstev  je  reprezentace  dat 
vztažena na subtypy, podle kterých se dané prvky kartograficky vizualizují v mapě 
(resp.  ve  vizualizačním  projektu).  Dle  autora  by  stálo  za  to,  využít  potenciál 
kartografických reprezentací  ve větším míře,  jak pro topografické mapové šablony 
velkých měřítek, tak i středních a malých měřítek. To by vedlo k dalšímu společnému 
znaku (sjednocení) topografických mapových šablon na úrovni vizualizace dat.

• V průběhu tvorby této práce došlo k vytvoření  nových verzí  topografické mapové 
šablony velkých měřítek (i jiných mapových šablon), ve kterých byly řešeny i některé 
situace  zmíněné  v  této  práci  (tyto  informace  se  opírají  o  e-mailovou  komunikaci 
s p. Lucií Patkovou z firmy ARCDATA PRAHA s. r. o., která má ve zmíněné firmě, 
která  úzce  spolupracuje  s tvůrcem  TMT firmou  Esri,  veškeré  Map  Templates  na 
starosti). Některé zde uvedené chyby či problémy jsou tedy již vyřešeny.

• Jak  již  bylo  zmíněno  v  kapitole  6.2.1,  byl  vytvořen  model  ZABAGED_to_ 
ITMTLS_ConversionModel (k nahlédnutí v příloze E), který obsahuje veškeré modely 
nutné pro konverzi dat. Vyjadřuje návaznosti některých modelů (kdy je třeba vytvořit 
či naplnit některou prvkovou třídu dříve než jinou, např. prvková třída Park předchází 
prvkové  třídě  Park_Label)  a  umožňuje  spustit  automatizovaně  několik  modelů  po 
sobě. Modely, které nenavazují, či nejsou předpokladem jiným modelům, jsou v tomto 
modelu zobrazeny samostatně, tj. bez návaznosti. Ve své podstatě lze spustit veškeré 
modely,  importující  data  do  vytvářené  geodatabáze,  najednou,  jsou-li  splněny 
počáteční  podmínky (zdrojové  vrstvy zobrazeny do roviny,  předpřipravena  liniová 
vrstva Area_outline.shp). Pomocí výše uvedeného modelu lze spustit všechny modely 
pro import dat do prvkových tříd vytvářené geodatabáze.
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8 Závěr
Práce se zabývala způsobem a implementací importu velkoměřítkových dat z území České 
republiky  do  struktury  topografické  mapové  šablony  velkých  měřítek  (Topographic  Map 
Template Large Scales). Teoretická část práce se zabývala tématy souvisejícími s tématem 
práce,  šlo  především o rešerši  v  oblasti  databázově řízené  kartografie  a  datových zdrojů. 
Poznatky získané v teoretické části byli uplatněny v části praktické.

V praktické části byl nejdříve rozebrán způsob plnění struktury geodatabáze mapové 
šablony. To zahrnovalo rozbor datových podkladů práce (zdrojová data) a analýzu obsahu 
použité  mapové  šablony.  Následovalo  řešení  způsobu  konverze  dat,  které  zahrnuje  popis 
použitých modelů a samotnou analýzu klíčových částí konverze do jednotlivých prvkových 
tříd. Jsou zde uvedeny i dílčí návrhy řešení sporných situací či problémů při konverzi dat do 
jednotlivých prvkových tříd. Dále je uvedena diskuze, která popisuje problémy, které jsou 
i nad rámec práce a náměty na její rozšíření.

Přínosem teoretické části práce je provedená rešerše přístupů k databázové kartografii, 
rešerše  globálních  geografických  on-line  datových  bází,  rešerše  zdrojů  geografických  dat 
vhodných pro tvorbu geodatových bází v různých měřítkách a analýza obsahu Topographic 
Map Template různých měřítek.

Přínosem  hlavní  části  práce,  části  praktické,  je  vytvořený  návrh  konverze  dat  ze 
Základní báze geografických dat do podoby vhodné pro naplnění databáze, která je součástí 
topografické  mapové  šablony velkých  měřítek. Dále  pak  ověření  toho,  že  daný  návrh  je 
realizovatelný. Toho bylo docíleno pomocí modelů sestavených v nástroji ModelBuilder. Tyto 
modely  jsou  funkční  a konvertují  data  ze  struktury  ZABAGED do struktury geodatabáze 
v topografické mapové šabloně. Správnost importu dat je otestována pomocí vizualizačního 
projektu uloženého v mapové šabloně.

Výsledkem práce je navržená a implementovaná konverze dat. Pro 37 prvkových tříd, 
které jsou obsaženy ve vytvářené (plněné) geodatabázi (avšak ne všechny jsou naplněny) bylo 
použito  32  modelů,  z  toho  24  plní  právě  jednu  konkrétní  prvkovou  třídu  vytvářené 
geodatabáze,  tři  modely  plní  více  jak  jednu  prvkovou  třídu  a  je  sestaven  jeden  model, 
zobrazující  přehled  a návaznost  těchto  modelů.  Čtyři  modely  mají  jiné  funkce,  než  plnit 
prvkové třídy. Vizualizace dat je k nahlédnutí v příloze F.

Výstupem práce je topografická mapová šablona  CM_CZE_LargeScale_Template93, 
která obsahuje, kromě součástí uložených již v původní topografické mapové šabloně velkých 
měřítek,  také  dokumentaci  konverze  dat,  konverzní  modely  a  data  za  ČR  uložená 
v geodatabázi, viz příloha G.
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Příloha A
Seznam dalších odkazů vztahujících se k tématu rozebíraném v kapitole 1. 
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http://world.maporama.com/en/development-a-integration 

http://www.greenmap.org/?gclid=CK33-4vm_6cCFYMI3wodklVTqA 

http://www.spotasia.com.sg/web/sg/3015-lorienne-cartographic-software.php 

http://science.jrank.org/pages/1258/Cartography.html 

http://www.cartotalk.com/index.php?showtopic=72  

http://www.cartographersguild.com/showthread.php?1033-New-to-Digital-Cartography-Software-
General-Information 

http://gisiana.info/category/gis-software/ 

http://oddens.geog.uu.nl/browse_result.php?category=11&limit_result=0 

http://www.gmat.unsw.edu.au/snap/gps/books_software.htm 

http://www.download32.com/cartography-software.html 

http://www.e-perimetron.org/Vol_1_4/Zentai.pdf 

http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/esri-cartography.pdf 

http://europlanet.dlr.de/node/uploads/media/Nass__A._et_al_in_press_Implementation_of_cartogra
phic_symbols_for_planetary_mapping_in_GISs_PSS.pdf 

http://www.pghardy.net/paul/papers/2005_icagmr_coruna_hardy_lee.pdf 

http://www.pghardy.net/paul/papers/ 

http://proceedings.esri.com/library/userconf/proc98/proceed/TO400/PAP384/P384.HTM 

http://www.isprs.org/proceedings/XXXV/congress/comm4/papers/361.pdf 
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Příloha B
Seznam dalších odkazů vztahujících se k tématu rozebíraném v kapitole 2. 
http://mashable.com/2007/07/23/online-maps/ 

http://www.inspire-geoportal.eu/index.cfm/pageid/341 

http://esg.gsfc.nasa.gov/ 

http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home 

http://gos2.geodata.gov/wps/portal/gos 

http://www.eoportal.org/ 

http://data.gbif.org/welcome.htm;jsessionid=714E534BD31E4B85CE9E04327A6F1831 

http://onegeology-europe.brgm.fr/geoportal/viewer.jsp# 

http://www.freeearth.poly9.com/ 

http://www.moreofit.com/similar-to/freeearth.poly9.com/Top_10_Sites_Like_Poly9_Freeearth/ 

http://digital-vector-maps.com/      
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Příloha C
Seznam dalších odkazů vztahujících se k tématu rozebíraném v kapitole 3.
http://www.nerc.ac.uk/research/sites/data/earthobs.asp 

http://www.esdin.eu/ 

http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?
1996ESASP.394.1195S&defaultprint=YES&filetype=.pdf 

http://www.isoc.org/inet98/proceedings/1f/1f_1.htm 

http://books.google.cz/books?
id=K1x5UXASne4C&pg=PA68&lpg=PA68&dq=Earth+observation+data+provider&source=bl&ot
s=zcmPrUFuHU&sig=xG5G4MscHqBraacViOiDnbk4d6s&hl=cs&ei=Fji1TYDBNorIsgb7ncneCw
&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&sqi=2&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=Eart
h%20observation%20data%20provider&f=false 

http://www.geogrmelec.org/materialy/iframes/MapZ/Map_zdroje_05.pdf 

http://www.geogrmelec.org/materialy/iframes/MapZ/Map_zdroje_05.pdf
http://books.google.cz/books?id=K1x5UXASne4C&pg=PA68&lpg=PA68&dq=Earth+observation+data+provider&source=bl&ots=zcmPrUFuHU&sig=xG5G4MscHqBraacViOiDnbk4d6s&hl=cs&ei=Fji1TYDBNorIsgb7ncneCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&sqi=2&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=Earth%20observation%20data%20provider&f=false
http://books.google.cz/books?id=K1x5UXASne4C&pg=PA68&lpg=PA68&dq=Earth+observation+data+provider&source=bl&ots=zcmPrUFuHU&sig=xG5G4MscHqBraacViOiDnbk4d6s&hl=cs&ei=Fji1TYDBNorIsgb7ncneCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&sqi=2&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=Earth%20observation%20data%20provider&f=false
http://books.google.cz/books?id=K1x5UXASne4C&pg=PA68&lpg=PA68&dq=Earth+observation+data+provider&source=bl&ots=zcmPrUFuHU&sig=xG5G4MscHqBraacViOiDnbk4d6s&hl=cs&ei=Fji1TYDBNorIsgb7ncneCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&sqi=2&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=Earth%20observation%20data%20provider&f=false
http://books.google.cz/books?id=K1x5UXASne4C&pg=PA68&lpg=PA68&dq=Earth+observation+data+provider&source=bl&ots=zcmPrUFuHU&sig=xG5G4MscHqBraacViOiDnbk4d6s&hl=cs&ei=Fji1TYDBNorIsgb7ncneCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&sqi=2&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=Earth%20observation%20data%20provider&f=false
http://books.google.cz/books?id=K1x5UXASne4C&pg=PA68&lpg=PA68&dq=Earth+observation+data+provider&source=bl&ots=zcmPrUFuHU&sig=xG5G4MscHqBraacViOiDnbk4d6s&hl=cs&ei=Fji1TYDBNorIsgb7ncneCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&sqi=2&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=Earth%20observation%20data%20provider&f=false
http://www.isoc.org/inet98/proceedings/1f/1f_1.htm
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1996ESASP.394.1195S&defaultprint=YES&filetype=.pdf
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1996ESASP.394.1195S&defaultprint=YES&filetype=.pdf
http://www.esdin.eu/
http://www.nerc.ac.uk/research/sites/data/earthobs.asp
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Příloha F
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Příloha G
Schéma struktury přiloženého DVD:

• složka DiplomovaPrace_Hajek_2011
◦ složka CM_CZE_LargeScale_Template93

▪ složka Documentation
• DatabaseCnoversion_CZ.xls(.ods)  –  obsahuje  rozpis  konverze  jednotlivých 

vrstev / prvkových tříd / atributů mezi ZABAGED a vytvářenou geodatabází.
• DataLayers_EN.xlsx – obsahuje popis některých prvkových tříd v geodatabázi.
• CacheScales.txt – textový dokument s cache měřítky.

▪ složka  Maps_and_GDBs
• složka  CM_CZE_MapTemplateLargeScales.gdb  –  obsahuje  vytvářenou 

geodatabázi.
• složka CM_GDBTemplate.gdb – obsahuje prázdnou (nepoužitou) geodatabázi.
• složka Sevilla.gdb – obsahuje vzorovou geodatabázi.
• projekt CM_CZE_INTLLargeScale_v93.mxd – vizualizační projekt napojený na 

CM_CZE_MapTemplateLargeScales.gdb.
• projekt CM_US_INTLLargeScale_v93.mxd – nenapojený vizualizační projekt.
• projekt  CM_GDBTemplate_INTLLargeScale_v93.mxd  –  vizualizační  projekt 

napojený na CM_GDBTemplate.gdb.
• projekt CM_Sevilla_INTLLargeScale_v93.mxd – vizualizační projekt napojený 

na Sevilla.gdb.
▪ složka Scripts – obsahuje několik skriptů použitelných ve funkci Field Calculator.
▪ složka SourceData

• složka  OkresKromeriz  –  v  ní  je  uložená  struktura  poskytnutých  dat  ze 
ZABAGED.
◦ složka  GEONAMES_SHP_WGS84  –  do  této  složky  se  exportují  data 

z Geonames ve formátu .shp a v souřadnicovém systému WGS84.
◦ složka  ZABAGED_SHP_WGS84  –  do  této  složky  se  exportují  data  ze 

ZABAGED ve formátu .shp a v souřadnicovém systému WGS84.
◦ složka ZABAGED_výškopis_grid_SHP_JTSK – do této složky se exportují 

data  výškopisu  ve  formě  mřížky  ze  ZABAGED  ve  formátu  .shp 
a v souřadnicovém systému JTSK

•  složka TMP_Scratch – do které se vkládají mezivrstvy při spouštění modelů.
▪ složka  Styles –  obsahuje  několik  definovaných  stylů,  jak  kartograficky  zobrazit 

vrstvy.
▪ složka  Tools  obsahuje  soubor  DownloadREADME_v93.txt  obsahující  odkaz  na 

stažení několika nástrojů, které mohou pomoci při plnění mapové šablony
◦ DP_Hajek_2011.pdf – verze diplomové práce ve formátu.pdf
◦ Readme.doc – textový soubor s obsahem přiloženého DVD
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