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ABSTRAKT 

 Diplomová práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému pro 

potřeby cykloturistiky. Byla navržena a zpracována okružní trasa na Jindřichohradecku. 

Celý projekt byl realizován na platformě ArcGIS, zejména v softwaru ArcMap 10.4.1. Důraz 

byl kladem především na znázornění charakteristik trasy bez nutnosti vypínání vrstev. Byly 

zkoumány možnosti publikace a pro prezentaci byly vytvořeny různé druhy výstupů.  
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ABSTRACT 

The master thesis deals with the creation of a geographic information system for the 

needs of cycling. A circular route on Jindřichův Hradec was designed and processed. The 

whole project was implemented on the ArcGIS platform, especially in ArcMap 10.4.1. 

Emphasis was placed primarily on showing the route characteristics without having to switch 

off the layers. Publications were explored and varied outputs were created for the 

presentation. 
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ÚVOD 
Geografické informační systémy zažívají v posledních letech velký rozmach téměř 

ve všech odvětvích lidské činnosti od státní správy, přes agronomické plánování až po 

komerční využití. Geografický informační systém pracuje s geografickými daty 

zobrazenými do mapy a je založen na faktu, že bez informací o zobrazených prvcích by se 

jednalo jen o prostorovou grafiku bez jakékoliv informační hodnoty.  

Technologie tvorby GIS cykloturistických stezek je demonstrována na navržené trase 

na Jindřichohradecku od přípravy a sběru dat až po publikaci. Míra a podrobnost sbíraných 

dat tedy byly přizpůsobeny nárokům cyklisty. Navrhovaná trasa má délku zhruba 80 km, 

sleduje krajinu a historické památky Jindřichohradecka a vede po několika značených 

cyklotrasách. Problematice ohledně cykloturistických tras a cykloturistické infrastruktury 

v Jihočeském kraji je věnována první kapitola.  

Geografický informační systém byl vyhotoven v softwaru společnosti Esri ArcMap 

10.4.1. od základu až po pomyslnou třešničku na dortu, kterou je publikace dat na webu pro 

širokou veřejnost. Při tvorbě geografického informačního systému byl kladen důraz 

především na tvorbu vlastní symbologie bodových a liniových znaků. Stěžejním 

požadavkem bylo, aby se bodové a liniové prvky při publikaci zobrazovaly se stejnou 

symbologií jako v prostředí ArcMapu. 

Výsledný GIS by měl sloužit cyklistům a turistům k plánování výletů podle vlastních 

požadavků, orientaci a navigaci po trase. To by mělo být v dnešní „online a smart době“ 

umožněno právě díky publikaci dat na webu prostřednictvím ArcGIS Online nebo webové 

aplikace.  
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1 JIHOČESKÉ CYKLOTRASY 

Jižní Čechy jsou díky svému převážně rovinatému charakteru krajiny ideálním 

místem pro cyklisty a cykloturisty. Jsou protknuty pěti páteřními cyklotrasami – Vltavská 

cyklistická cesta, Otavská cyklistická cesta, EUROVELO 13 – cyklotrasa Železné opony, 

Cyklistická cesta Lužnice – Nežárka a Cyklistická cesta Zlaté stezky. Celý Jihočeský kraj 

nabízí bezmála 5000 km značených cyklistických tras, nespočet přírodních i kulturních 

památek a rozvinutou cyklistickou infrastrukturu. [1] 

§ Vltavská cyklistická cesta – dálková nadregionální trasa v délce 263 km sledující tok 

naší národní řeky Vltavy od pramenů až do Mělníka, kde se spojuje s Labem. 

§ Otavská cyklistická cesta – dálková nadregionální trasa sledující tok řeky Otavy. Trasa 

měří z šumavské Modravy až pod hrad Zvíkov na soutoku s Vltavou 138 km. 

§ EUROVELO 13 – cyklotrasa Železné opony – evropská mezinárodní dálková trasa 

sledující linii tzv. „Železné opony.“ V rámci Jihočeského kraje a Rakouska je v terénu 

vyznačena v celkové délce 320 km. 

Obr. 1-1 Páteřní síť dálkových tras jihočeských cyklostezek [1] 
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§ Cyklistická cesta Lužnice – Nežárka – regionální dálková trasa ve dvou větvích 

sledující toky řek Lužnice a Nežárky. Cyklostezka Nežárka končí po 56 km ve Veselí 

nad Lužnicí na soutoku obou řek a plynule přechází v cyklostezku Lužnice, která v délce 

148 km sleduje řeku až po soutok s Vltavou do Týna nad Vltavou. 

§ Cyklistická cesta Zlaté stezky – regionální jihočeská dálková trasa přeshraničního 

významu sledující historickou Zlatou stezku z Pasova do ČR ve dvou větvích. První 

větev směřuje k Vimperku a dál ve směru toku Volyňky do Strakonic po soutok s 

Otavou, druhá větev pak na Prachatice a podél řeky Blanice až do Putimi na soutok 

s Otavou. Zde vzniká smysluplné propojení s Vltavskou cyklistickou cestou. [1] 

 

1.1 Nadace Jihočeské cyklostezky 
Nadace Jihočeské cyklostezky je nevládní nezisková 

organizace, která vznikla v roce 2004 za účelem koordinace a 

podpory cyklistiky v Jihočeském kraji. Zřizovateli jsou 

Jihočeský kraj, Jihočeská centrála cestovního ruchu, ČSAD 

JIHOTRANS a.s. a města Jihočeského kraje.  

V roce 2008 provedla nadace audit cyklistické 

infrastruktury v Jihočeském kraji a byla vytvořena rozsáhlá, 

přesná a aktuální databáze cyklistické infrastruktury, která se stane součástí krajského 

geografického informačního systému (GIS). Tato databáze se stane základním zdrojem pro 

vytvoření cyklistického internetového portálu, který by měl být spuštěn v roce 2018. 

Cykloportál Jihočeského kraje poskytne uživateli pohodlný přístup k informacím o 

cyklistické infrastruktuře v rámci celého kraje, pomůže při plánování tras cyklo výletů, 

prozradí vše o zvolené trase – náročnosti, doporučeném typu kola, upozornění na 

nebezpečná místa a úseky, seznam přírodních a historických zajímavostí nebo možností 

ubytování a stravování na trase.  

Nadace se stará také o pravidelnou správu a údržbu cyklostezek, spolu s Klubem 

českých turistů provádí také turistické značení cyklostezek. Nadace Jihočeské cyklostezky 

v rámci údržby provádí pravidelný cykloaudit, během něhož je zjišťován především stav a 

značení cyklotras a na základě toho jsou vytipována místa, kde je potřeba provést úpravu 

povrchu, dopravního značení nebo změnit umístění trasy v terénu. [1] 

Obr. 1-2 Logo NJC [1] 
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1.2 Cyklotrans 
Cyklotrans je projekt Jihočeského kraje ve 

spolupráci s Jadernou elektrárnou Temelín a skupinou 

ČEZ. V jihočeském kraji funguje systém již 15. rokem a 

o rozšíření infrastruktury pro cyklisty se stará 

prostřednictvím jednoho z nejrozsáhlejších veřejných 

dopravních systémů určených cykloturistům. Cyklotrans 

přepravuje napříč celým jihočeským krajem, od Šumavy 

přes Lipensko, Novohradské hory, Třeboňsko až po Českou Kanadu a Vysočinu. Ročně 

přepraví desítky tisíc turistů i s jejich jízdními koly. 

Každoročně vychází katalog Cyklotrans, ve kterém je vedle map a popisu cesty také 

podrobný jízdní řád pravidelných autobusových linek. Cyklotrans ovšem není jen vlastní síť 

autobusových linek, ale díky provázanosti s ostatními dopravci s podobně koncipovanými 

linkami lze využít napojení na železnici nebo lodní dopravu na přehradách Lipno, Orlík nebo 

Vranov. Autobusové linky s přepravou jízdních kol vyjíždějí od června do září na své 

pravidelné víkendové trasy, o letních prázdninách jsou spoje rozšířené i v pracovní dny. [2] 

  

Obr. 1-4 Logo CYKLOTRANS [2] 

Obr. 1-3 Ukázka cykloportálu NJC [1] 
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1.3 Nadace partnerství 
Nadace vznikla v roce 1991 a od té doby 

se stala největší českou environmentální nadací, 

která pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. 

Nadace pomáhá například různými granty, 

vzděláváním veřejnosti nebo organizováním 

informačních a propagačních kampaní. Snaží se posilovat aktivní přístup v péči o životní 

prostředí, měnit hodnoty k větší zodpovědnosti za budoucnost nebo inspirovat ke 

každodennímu šetrnému chování. Dále se zabývá například řešením veřejných prostranství, 

zklidňováním dopravy a bezpečnými cestami do škol, obnovitelnými zdroji energie, šetrnou 

turistikou, cyklistikou a pěší dopravou, ochranou přírody a kulturního dědictví nebo 

vzděláváním. Právě rozvoj myšlenky šetrné turistiky nadace podporuje rozvojem zelených 

stezek Greenways a jiných tematických stezek. Nadace mimo jiné zastupuje Českou 

republiku v Evropské cyklistické federaci při rozvoji stezek Eurovelo. 

  

Obr. 1-5 Mapa linek Cyklotrans [2] 

Obr. 1-6 Logo Nadace partnerství [3] 
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1.3.1 EuroVelo 

Síť EuroVelo si dává za cíl propojit celou Evropu 

páteřními cyklotrasami a podpořit tak cyklistiku jako jeden ze 

způsobů trávení volného času i jako všední dopravní prostředek. 

Celkem čítá 14 dálkových mezinárodních cyklistických tras 

propojujících všechny státy Evropy a přesahujících v součtu více jak 70 000 km. V Česku 

se můžeme projet po více než 2 100 km tras EuroVelo, konkrétně po trasách 4, 7, 9 a 13. 

V roce 2015 nadace partnerství v projektu EuroVelo realizovala například doznačení 

EuroVelo stezek ve spolupráci s kraji, obcemi a Klubem českých turistů, měření 

návštěvnosti na vyznačených úsecích nebo doplnění sítě kvalitních služeb pro cyklisty. Za 

dlouhodobý cíl si kladou požadavek, aby odpovídající ubytovací služby v různých cenových 

kategoriích byly pro cyklisty rozloženy každých 20 až 30 km. V dalších desítkách zařízeních 

ověřují a kontrolují, zda splňují požadavky certifikace Cyklisté vítáni. [3,4] 

Obr. 1-8 Trasy EuroVelo v ČR [4] 

Obr. 1-7 Logo EuroVelo [4] 
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1.3.2 Greenways 

Greenways jsou trasy, které vedou po 

přírodních koridorech nebo komunikacích, které 

využívají svou ekologickou funkci a potenciál pro 

sport, turistiku, rekreaci a vzdělávání v oblastech 

ochrany přírody a kulturního dědictví. Mimo jiné vyzývají občany a obce ke zdravějšímu 

životnímu stylu, zlepšování života v obcích a komunitách, zlepšení možností dopravy nebo 

udržitelnému využívání místních zdrojů. Existují například naprosto přirozeně podél řek 

nebo po koridorech bývalých železničních tratí. [4] 

1.3.3 Cyklisté vítáni 

Cyklisté vítáni je certifikační program Nadace Partnerství, 

který zaručuje určitou kvalitu nabízených služeb srovnatelnou se 

standardy jiných evropských států. Certifikace se uděluje 

zařízením, která splní podmínky systému jako například možnost 

ubytování jen na jednu noc, bezpečnou a bezplatnou úschovu kol, 

vyprání a usušení oděvů a zapůjčení základního nářadí na opravu 

kol. Zařízení splňující certifikační podmínky jsou označená 

zelenobílými známkami se symbolem usmívajícího se kola. [5] 

Obr. 1-10 Trasy Greenways v ČR [4] 

Obr. 1-11 Známka Cyklisté 
vítáni [5] 

Obr. 1-9 Logo Greenways [3] 
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1.4 Navrhovaná trasa 
Na navržené trase můžete na kole poznat krajinu i historické památky 

Jindřichohradecka. Trasa vede z velké části po značených stezkách pro cyklisty, v několika 

málo úsecích po značených peších turistických trasách, které jsou ale bez větších obtíží a 

s jistou opatrností a přízní počasí sjízdné i na kole. Trasa je navržena jako okružní – výchozí 

a konečný bod je malebné město Jindřichův Hradec. Délka trasy je zhruba 80 km a jede se 

převážně po asfaltových silnicích III. třídy nebo místních a účelových komunikacích.  

Část trasy vede po cyklotrase Greenwas Praha – Vídeň a část i po navazujícím 

tematickém okruhu Rožmberského dědictví, který nás provede krajinou rybníků a 

malebných jihočeských vesniček. Dalšími zajímavými cyklotrasami jsou Nežárka a Lužnice, 

což jsou větve páteřní cyklostezky Lužnice – Nežárka, sledující meandry a tok 

stejnojmenných řek.  

Na kolo nasedáme na náměstí Míru v Jindřichově Hradci, jehož dominantou je 

bezpochyby morový sloup z 18. století. Z Jindřichova Hradce vyrážíme severozápadním 

směrem po cyklotrase Greenway Praha – Vídeň kolem kostela sv. Jakuba s pěkným parkem, 

kde se můžeme po trochu delším stoupání na chvíli posadit a kochat se výhledem do krajiny. 

Po cyklostezce přijíždíme do obce Děbolín, ze které vyrážíme po červené turistické značce 

a následujeme cedule s nápisem Rozhledna do kopce nad vesnici k nově postavené 

rozhledně. Odtud pokračujeme dál po klidné štěrkové stezce mezi lesy a loukami, míjíme 

krásně opravený kostel sv. Barbory, který je ale v soukromém vlastnictví a opatrně se 

pouštíme z kopce dolů po lesní kamenité cestě se spoustou kořenů. Dál pokračujeme po polní 

cestě k rekreačnímu středisku Holná a po stinných a pohodlných lesních cestách, kterými 

jsou zdejší lesy protkané křížem krážem, až k loveckému zámečku Jemčina. Zde se 

vydáváme po silnici II. třídy a kombinaci cyklotras Nežárka a Greenway Rožmberského 

dědictví do Novosedel nad Nežárkou, odtud po cyklotrase 1170 do obce Kolence a Klec, 

kde se napojujeme opět na cyklotrasu Greenway Rožmberského dědictví, Lužnická a 1034 

a odkud kolem rybníků s ikonickými jmény Víra, Dobrá vůle, Skutek, Láska a Naděje 

vjíždíme opět do lesů, kudy přijedeme do obce plné rekreačních chat Vlkova. Na cestě dál 

míjíme několik lesních odboček, které nás zavedou na vyhledávanou písečnou pláž 

vlkovských pískoven. Pod železničním viaduktem opouštíme Lužnickou cyklotrasu a po 

Greenway Rožmberského dědictví a 1034 míříme do obce Hamr. Za tábořištěm sjíždíme z 

cyklotrasy a vydáváme se po zelené turistické značce asfaltovou cestou do obce Drahov a 

následně Zlukov, kde se napojíme na trasu 1195, před vesnicí Záhoří dáme pozor při 
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přejezdu silnice I. třídy a pokračujeme přes obce Lžín a Závsí do Dírné, kde má místní zámek 

doposud svého zámeckého pána. V Dírné se opět napojujeme na trasu Greenway Praha – 

Vídeň a přijedeme do obce Červená Lhota, kde se nachází i stejnojmenný malebný zámek, 

který si zahrál v nejedné pohádce. Další zámek, původně léta zanedbávaný a zchátralý, dnes 

už opravený a udržovaný, můžeme navštívit v Pluhově Žďáře. Dál směřujeme po cyklotrase 

do Studnic, za kterými se odpojujeme z cyklotrasy Greenway a jedeme po cyklotrase 32 po 

silnici II. třídy zpátky do Jindřichova Hradce. Na okraji města míjíme několik možností 

ubytování v klidných penzionech podél tras Nežárka a 32 a zpátky do centra se vracíme 

klidnými Mertovými sady.  

 
Tab. 1-1 Parametry navrhované trasy 

Délka trasy 80 km 

Komunikace 
Převážně silnice III. třídy (40%), místní (16%) a účelové komunikace 

(17%) 

Sjízdnost 

Lesní úsek ze Sv. Barbory až po silnici z Ratiboře za mokra sjízdné 

s opatrností na horském kole. 

Úsek Holenská Bašta – lesní cesta Rudolfovská za mokra sjízdné na 

horském kole. 

Náročnost 
70% trasy je nejnižší náročnosti označené 1, 24% je náročnosti 2 a 6% 

je náročnosti 3. 

Značení Cyklistické značky s označením cyklotrasy nebo turistické značení. 

Nejvyšší bod 584 m.n.m. na trase mezi obcemi Pluhův Žďár a Studnice 

Nejnižší bod 410 m.n.m u železničního mostu mezi obcemi Vlkov a Hamr 

Nástupní 

místo 
Náměstí Míru, Jindřichův Hradec 

Cílové místo Náměstí Míru, Jindřichův Hradec 

Vlakové 

stanice 
Jindřichův Hradec, Děbolín, Vlkov 
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Obr. 1-12 Navrhovaná trasa 
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1.5 Cyklistické značení 
V Česku se používají dva základní druhy cyklistických značek – silniční a terénní. 

Na většině tras převládá silniční značení, terénní značky se používají pouze ve špatně 

přístupném terénu.  

Silniční značení má podobu žlutých plechových značek s černým popisem a 

symbolem kola. Trasy jsou označovány čísly nebo logy a mohou být doplněny piktogramy.  

V horských oblastech a v těžko přístupném terénu se používá terénní značení. To 

vychází z turistického značení, s tím rozdílem, že podklad je žlutý. Pro cyklisty se místo 

žluté barvy trasy používá bílá. [6] 

 

 

 

  

Obr. 1-13 Ukázka silničního cyklistického značení [6] 

Obr. 1-14 Ukázka terénního cyklistického značení [6] 



21 
 

1.6 Cyklostezky a cyklotrasy 
Jako cyklostezka je označována samostatná komunikace pro cyklisty se zpevněným 

povrchem, nejčastěji asfaltem. Cyklostezkou může být i vyhrazený jízdní pás na pozemní 

komunikaci, označený vodorovným značením. Rozlišujeme stezky pro cyklisty a stezky se 

smíšeným provozem, tedy pro chodce a cyklisty dohromady. Pro vymezení takových stezek 

slouží příkazové dopravní značení (viz. Obr. 2-15).  

Cyklotrasa je systém směrového značení v terénu vyznačený pomocí cyklistických 

značek. Může vést po pozemní, místní nebo účelové komunikaci i cyklostezce. Smyslem 

značení cyklotras je označení atraktivní, bezpečné, komfortní a mnohdy i co nejkratší cesty 

mezi vybranými cíli.  

Pro zapamatování rozdílu mezi cyklostezkou a cyklotrasou může sloužit i vhodná 

mnemotechnická pomůcka jako je například přirovnání k hardwaru a softwaru. Cyklostezka, 

jako samotná stavební úprava, je cyklistický hardware a cyklotrasa, jakožto směrové značení 

v terénu nebo návod na dopravu z bodu A do bodu B, je software. [7] 

  

Obr. 1-15 Příkazové dopravní značení pro cyklostezky [27] 
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2 GIS 

Geografické informační systémy propojují stále více profesních odvětví přímo 

nesouvisejících s geografií. Stávají se stále populárnějším nástrojem pro provádění 

nejrůznějších analýz, studií a vizualizací. Hlavním oborem působnosti je propojení 

prostorových a popisných informací o objektech a jejich vlastností. [8] 

Definovat geografický informační systém je poměrně složité a záleží, z jakého úhlu 

pohledu k definici přistupujeme. Uveďme si několik definic z různých zdrojů: 

o Pojem geografický informační systém je běžně používán pro označení počítačových 

systémů orientovaných na zpracování geografických dat, reprezentovaných především 

v podobě mapy. [10] 

o Terminologický slovník VÚGTK uvádí, že je to informační systém zabývající se 

informacemi, které se týkají jevů přidružených k místu vztaženému k Zemi. [11] 

o Společnost ESRI vydávající software právě pro tvorbu a správu GIS jej popisuje jako 

organizovaný soubor počítačového hardware, software a geografických údajů navržený 

pro efektivní získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, analyzování a 

zobrazování všech forem geografických informací. [9] 

o Geografický informační systém je systém lidí, technických a organizačních prostředků, 

který provádí sběr, přenos, uložení a zpracování údajů za účelem tvorby informací 

vhodných pro další využití v geografickém výzkumu a jeho praktických aplikacích. [12] 

  

GIS

Hardware

Software

DataLidé

Aplikace

Obr. 2-1 Součásti a vrstvení GIS 
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Geografické informační systémy jsou využívány v nejširším spektru činností od 

dopravní navigace v reálném čase přes osobní navigační systémy pro nevidomé, analýzy 

rozložení kriminality, využívání přírodních zdrojů, monitorování úrody, epidemiologické 

analýzy až po programy pro optimalizaci dopravy zboží nebo pro řízení městské dopravy. 

[10] 

 

  

Obr. 2-2 Využití geografických informačních systémů [21] 
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3 MAPOVÉ PODKLADY 

Podkladové mapy pro zpracování naměřených dat byly zapůjčeny od Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního (dále jen ČÚZK), portálu mapy.cz a Nadace Jihočeské 

cyklostezky. Zapůjčení dat od ČÚZK je nově od října 2016 zpoplatněno částkou 500 Kč za 

objednávku. Mapy od ostatních dodavatelů byla poskytnuta bezplatně. Pro práci v terénu 

byly použity volně dostupné vektorové mapy OpenStreetMap. 

3.1 Základní mapa České republiky 
Základní mapy byly zapůjčeny od ČÚZK v měřítkách 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 

a 1: 200 000. Mapové listy byly poskytnuty v rastrovém formátu. Základní mapy jsou 

státním mapovým dílem středního měřítka a zobrazují území ČR v jednotném kladu listů. 

Mapy mají topografický charakter, zobrazují polohopis, výškopis a popis. Základní mapy 

v měříkách 1:10 000 až 1: 100 000 jsou po celém území dokončeny a aktualizovány na 

podkladě dat ZABAGED a GEONAMES. Obdobně se základní mapa v měřítku 1:200 000 

vyhotovuje digitální technologií z databáze Data200. [16] 

3.2 Státní mapa v měřítku 1:5 000 
Státní mapa 1:5 000 (SM5) je mapou velkého měřítka a stejně jako Základní mapy 

je státním mapovým dílem a zobrazuje území České republiky v souvislém kladu. Je také 

státním mapovým dílem největšího měřítka zobrazující výškopis. Obsahuje polohopis, 

výškopis a popis, přičemž zdrojem polohopisu jsou zejména katastrální mapy, výškopis tvoří 

převzaté vrstevnice ze ZM 10 nebo ZABAGED. Jednotlivé mapové listy zobrazují území 

Obr. 3-1 Výřez základní mapy ČR  
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2x2,5 km a klad mapových listů je na rozdíl od kladu Základních map rovnoběžný s osami 

S-JTSK. Státní mapa v měřítku 1:5 000 byla od ČÚZK zapůjčena ve formě rastru. [16] 

3.3 ZABAGED® 
Základní báze geografických dat je digitální geografický model území České 

republiky a je součástí informačního systému zeměměřictví. Obsahuje polohopis, výškopis 

a popis a v současné době obsahuje 120 typů geografických objektů zařazených do 

polohopisné a výškopisné části a následně rozdělených do osmi kategorií (Sídelní, 

hospodářské a kulturní objekty, Komunikace, Rozvodné sítě a produktovody, Vodstvo, 

Územní jednotky včetně chráněných území, Vegetace a povrch, Terénní reliéf, Geodetické 

body). Polohopisná část obsahuje dvourozměrné prostorové a popisné informace o 117 

typech geografických prvků. Polohopis je pro celé území ČR v podobě bezešvé databáze 

spravované Zeměměřickým úřadem. Součástí jsou i vybrané údaje o geodetických bodech.  

ZABAGED® je pravidelně revidována a aktualizována tzv. plošným způsobem 

aktualizace a tzv. průběžným způsobem aktualizace. Plošný (periodický) způsob se provádí 

na podkladě dat dálkového průzkumu, z veřejně dostupných zdrojů nebo místního šetření. 

Průběžný způsob zahrnuje velký důraz na využití výstupů z informačních systémů veřejné 

správy. [16] 

  

Obr. 3-2 Výřez SM5 (výškopis, polohopis)  
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3.4 Ortofoto ČR 
Ortofoto České republiky je dodáváno v rozměru a kladu mapových listů SM5. 

Snímky jsou dodávány jako georeferencované, v rastrovém formátu *.jpg a v barevné škále 

8 bit. Od roku 2009 je ortofoto pořizováno s velikostí pixelu 0,25 m. Letecké snímkování 

území ČR se provádí ve dvouleté periodě, přičemž každý rok je snímána polovina území. 

[16] 

  

Obr. 3-3 Výřez ZABAGED®  

Obr. 3-4 Ortofoto ČR  
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3.5 Data200 
Je to digitální geografický model celého území ČR vzniklý na základě projektu 

EuroRegionalMap. Přesností a mírou generalizace odpovídá databáze Data200 měřítku 

1:200 000. Aktuální vydání obsahuje zhruba 50 typů objektů rozdělených podobně jako v 

ZABAGED® do osmi tematických vrstev (Administrativní hranice, Vodstvo, Doprava, 

Sídla, Geografická jména, Různé objekty, Vegetace a povrch, Výškopis). Data jsou bezešvá 

v rámci celé Evropy. Poskytována jsou po jednotlivých krajích ve formátu *.shp a 

v samostatném projektu (*.mxd). Pro účely této diplomové práce byla zapůjčena data pro 

Jihočeský kraj. [16] 

3.6 Mapy.cz 
Portálem Mapy.cz byl poskytnut turistický a cyklistický mapový podklad, který je 

vlastně obdobou klasické papírové mapy. Podrobnost mapy odpovídá měřítku 1:5 000 a 

obsahuje topografické vrstvy, výškopis, stínovaný reliéf, značené turistické trasy, naučné 

stezky, cyklotrasy a turistické body zájmu. Výškopis je znázorněn vrstevnicemi 

s rozestupem 10 m. Poskytnut byl bezešvý výřez mapy v rastrovém formátu *.tiff, který už 

je georeferencovaný. 

Základní mapa portálu Mapy.cz obsahuje schematicky zjednodušené zobrazení 

silniční sítě, součástí je i vyznačení jednosměrných ulic, semaforů a dalšího dopravního 

značení. Data pro Českou a Slovenskou republiku tvoří přímo redakce Mapy.cz, zbytek světa 

Obr. 3-5 Výřez Data200  
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je generován z Open Street Map. Základní mapy pro ČR a SR se aktualizují jednou týdně, 

pro zbytek světa potom jednou měsíčně. [17] 

3.7 OpenStreetMap 
Pro práci v terénu byly použity volně dostupné vektorové mapy OpenStreetMap. 

OpenStreetMap jsou vytvářeny komunitou uživatelů z celého světa, kteří vytváří a udržují 

data o silnicích, cestách, budovách, železničních stanicích, kavárnách a dalších objektech po 

celém světě. Klade se důraz především na místní znalost, k tvorbě map se využívají letecké 

snímky, GPS přístroje i klasické mapy. Přispěvatelem může být každý, od amatérských 

kreslířů map přes profesionály z oblasti GIS až po humanitární pracovníky. OpenStreetMap 

jsou tzv. otevřená data, což znamená, že je možné je využívat pro libovolný účel, pokud je 

uvedeno autorství OpenStreetMap a jeho přispěvatelů. [18] 

Obr. 3-6 Výřez Mapy.cz  

Obr. 3-7 Výřez OpenStreetMap  
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3.8 Síť cyklotras pro Jihočeský kraj 
Síť cyklotras pro Jižní Čechy byla zpřístupněna jako WMS služba Nadací Jihočeské 

cyklostezky. Jsou zde zaznamenány cyklotrasy s vyznačením doprovodné infrastruktury, 

značek, sloupků a problémových míst. V doprovodné infrastruktuře se vyskytují bodové 

prvky jako informační nebo mapová tabule a odpočívadla, v problémových místech zase 

například křížení se silnicí, železnicí, ohrožující stromy, zúžení nebo příkré stoupání nebo 

klesání. Dále je zde i členění podle druhu povrchu nebo typu kola. [1] 

Obr. 3-8 Síť cyklotras pro Jihočeský kraj [1] 

Obr. 3-9 Výřez ze sítě cyklotras s vyznačením problémových míst a infrastruktury 
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3.9 Webové mapové služby 
Pokud nebyl k dispozici vhodný mapový podklad byly využívány webové mapové 

služby. Pro práci postačily prohlížecí služby WMS od ČÚZK. Jsou publikovány podle 

standardu OGC (Open Geospacial Consortium) a splňují i předpisy pro evropskou směrnici 

INSPIRE. Přes WMS jsou data poskytována v různých souřadnicových systémech. Služba 

umožňuje i dotazování na vlastnosti objektů v mapě. [16] 

Dalšími portály poskytujícími WMS jsou například národní geoportál INSPIRE, 

Ředitelství silnic a dálnic, česká informační agentura životního prostředí Cenia nebo mapové 

portály státní správy a samosprávy.   
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4 PLATFORMA ARCGIS 
ArcGIS je geografický informační systém společnosti Esri, která se zabývá vývojem 

softwaru určeného pro práci s geografickými informačními systémy. ArcGIS slouží pro 

vytváření, správu a analýzu prostorových dat. Předností je hlavně to, že všechny výsledky 

umí přehledně vizualizovat. Cílí na skutečnost, že mnohem srozumitelnější, než záplava 

tabulek jsou data zobrazená v mapě. [15]  

4.1 ArcGIS for Desktop 
ArcGIS for Desktop je součástí rozsáhlého systému ArcGIS a je distribuován ve třech 

licenčních úrovních: Basic, Standard a Advanced. [19] 

Basic 

Slouží zejména k zobrazování, analýze dat a vizualizaci. Obsahuje 

základní nástroje pro tvorbu, správu a editaci dat. [19] 

Standard 

Plně využívá možnosti geodatabáze, obsahuje nástroje pro editaci 

prostorových dat, lze zde upravovat a spravovat vektorové formáty a 

provádět kontroly topologie. [19] 

Advanced 

Slouží k maximálnímu využití potenciálu GIS a vytváření 

profesionálních výstupů. Disponuje množstvím nástrojů pro 

optimalizaci práce s geografickými daty. [19] 

4.1.1 ArcMap 

V ArcMapu lze provádět veškeré mapové úlohy včetně kartografie, prostorových 

analýz, editace a vizualizace dat. Zobrazuje okno geografických dat nebo okno výkresu 

mapy. Při zobrazení geografických dat lze měnit symboliku, analyzovat data, organizovat a 

ovládat vlastnosti vykreslení. V zobrazení výkresu mapy se potom pracuje s dalšími prvky 

jako měřítko, severka nebo legenda a slouží zejména k sestavení kompozice mapy a 

přípravě k tisku. [19] 
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4.1.2 ArcCatalog 

ArcCatalog slouží hlavně pro organizaci a správu dat. Využívá nástroje pro 

prohlížení a vyhledávání geografických informací, záznam, prohlížení a správu metadat, 

vyhledávání GIS dat a návrh, tvorbu a správu geodatabází. [19] 

 

Obr. 4-1 Pracovní prostředí ArcMap 

Obr. 4-2 Pracovní prostředí ArcCatalog 
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4.2 ArcToolbox 
V aplikacích ArcMap a ArcCatalog slouží pro správu 

a analýzu geografických dat soubor nástrojů ArcToolbox. 

Škála nástrojů se liší podle licenční úrovně produktu ArcGIS 

for Desktop. Verze Basic nabízí základní sadu pro 

jednoduché načítání, převod dat a základní analytické 

nástroje. Pod licencí Standard přidává nástroje pro tvorbu a 

správu geodatabáze nebo práci se schématy. Ve verzi 

Advanced pak poskytuje úplnou sadu pro konverzi dat nebo 

vektorové analýzy. [19] 

 

4.3 ModelBuilder 
Jde o jednoduché grafické modelovací prostředí pro návrh a realizaci modelů 

zpracování prostorových dat. Modely se vytváří pomocí diagramů postupů zpracování dat. 

Názorně organizují a propojují řadu nástrojů, datových sad a svým způsobem vizualizují 

posloupnost jednotlivých kroků postupu. [19]   

4.4 Nadstavby ArcGIS 
Nadstavby jdou využít ve všech licenčních úrovních ArcGIS for Desktop a umožňují 

provádět například práce s rastrovými daty nebo 3D analýzu. V následujících odstavcích se 

budu zabývat pouze nadstavbami, které jsem využila při zpracování dat.  

Obr. 4-3 ArcToolbox 

Obr. 4-4 Okno ModelBuilder 
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4.4.1 ArcGIS 3D Analyst 

Tato nadstavba se specializuje na práci s třetím rozměrem prostorových dat. Pokud 

data obsahují i měřené výšky, je možné vytvořit podrobný model reliéfu včetně nejrůznějších 

detailů. Na základě reliéfu terénu pak získávají dvourozměrné vrstvy prostorový tvar, 

jednotlivé objekty jako například budovy nebo studny lze „vytáhnout“ nad nebo pod úroveň 

terénu. Reliéf lze texturovat použitím ortofoto snímku nebo radarových dat. Prostorové 

zobrazení výsledného třírozměrného modelu zajistí aplikace ArcScene, která je součástí 

nadstavby. [19] 

4.4.2 ArcGIS Spatial Analyst 

Největším přínosem této nadstavby je možnost vytvářet data v rastrovém formátu a 

analyzovat souvislosti mezi nejrůznějšími typy dat v rastrovém i vektorovém formátu. 

Prostřednictvím nástrojů, které nadstavba Spatial Analyst nabízí získá uživatel nové 

informace o území. Typickou úlohou je například vytvoření nákladového povrchu a nalezení 

nejvhodnější trasy. [19] 
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5 SBĚR DAT 

Body zájmu byly sbírány kolem trasy na Jindřichohradecku. Trasa byla navržena tak, 

aby cyklisté při výletě navštívili co nejvíce zajímavostí Jindřichohradecka a mezi 

občerstvovacími možnostmi nebyly příliš velké vzdálenosti. Data byla sbírána pomocí 

GNSS přijímače Topcon GRS-1 se softwarem ArcPad 10. Souřadnice byly registrovány 

v souřadnicovém systému WGS 84. V terénu byly zaznamenávány služby a zajímavosti 

podél trasy jako občerstvení, ubytování a dále průběh cyklostezky jako změna povrchu nebo 

cyklistické značení. Ke každému bodu zájmu byla pořízena mobilním telefonem fotografie 

se zaznamenáním přibližných souřadnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Topcon GRS-1 
GRS-1 je dvoufrekvenční GNSS přijímač a ruční 

kontrolér pro sběr GIS dat v terénu vybavený operačním 

systémem Windows® Mobile®. Díky různým dostupným 

konfiguracím je vhodný pro všechny aplikace související se 

satelitním určováním polohy. Přijímá signály GPS, GLONASS. 

Přístroj disponuje integrovaným digitálním fotoaparátem 

s rozlišením 2 megapixely. Je také vybaven například 

vestavěným magnetickým kompasem nebo L1 GNSS anténou. 

Přístroj je vybaven technologií Bluetooth a Wi-fi, což zaručuje 

bezdrátovou konektivitu, kabelové propojení zajišťuje USB 2.0. 

Výdrž baterie při mém měření byla něco kolem 3 hodin. Přijímač 

se ovládá dotykovým perem, přičemž na slunci je čitelnost 

displeje velice špatná. [13] 

Obr. 5-1 Ukázka přiřazení polohy k fotografiím 

Obr. 5-2 Topcon GRS-1 [13] 
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5.2 ArcPad 10 
ArcPad je software od firmy ESRI určený pro mobilní mapování přímo v terénu a 

pracuje na přístrojích s operačním systémem Windows® Mobile®. Podporuje práci 

s rastrovými i vektorovými daty v tzv. vícevrstvém zobrazování dat. To znamená, že je 

možné vykreslovat rastrová i vektorová data najednou. Způsob vykreslení vrstev lze měnit 

a počet vrstev je omezen pouze rychlostí a kapacitou použitého zařízení. Podporuje formáty 

shapefile (*.shp), výměnné soubory *.dxf, *.jpg a *.bmp (oba s georeferenčním souborem 

*.jgw nebo *.bpw). [14] 

Funkce ArcPadu obsahují především vizualizaci, která umožňuje práci s mapou, 

měření vzdáleností a ploch, zobrazení popisných informací a fotodokumentace jednotlivých 

prvků v mapě. Další funkcí je propojení s přijímačem GPS, což umožňuje zobrazení aktuální 

polohy, zaměření přesných souřadnic zájmových bodů nebo zaznamenání prošlé trasy. Mezi 

hlavní operace s daty patří editace (tvorba, mazání, přesun, editace atributů v tabulkách), 

dotazování a vyhledávání v datech a navigace prostřednictvím zvolených nebo vyhledaných 

prvků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro přizpůsobení rozhraní konkrétní úloze nebo požadavkům uživatele slouží 

aplikace ArcPad Studio, která je standardní součástí softwaru ArcPad. Lze zde vytvářet 

například speciální nástroje pro usnadnění nebo automatizaci nejvíce používaných úloh. 

Tyto úpravy se provádějí na počítači a následně se nahrají do zařízení určených pro použití 

v terénu. [15] 

Obr. 5-3 Ukázka prostředí ArcPad 10 
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5.3 Mobilní mapování pomocí aplikace ArcPad 10 
Ze všeho nejdříve byla naplánována trasa, kolem které se budou zaznamenávat body 

zájmu. Na základě toho byl určen rozsah území, pro které bude potřeba sehnat příslušné 

mapové podklady. Pro práci v terénu posloužily jako podkladové mapy OpenStreetMap, 

které jsou volně ke stažení. Před nahráním do projektu byly oříznuty na postačující rozsah, 

aby bylo vykreslování rychlejší. V projektu byly vytvořeny soubory shapefile (zajímavosti, 

občerstvení, ubytování, instituce, obchody a jiné, povrch, komunikace, náročnost) 

s možností rozbalovací nabídky, ze které lze vybrat, o jaký typ bodového prvku se jedná. 

Celý projekt byl takto nahrán do GNSS přijímače Topcon GRS-1 a připraven tak pro sběr 

dat v terénu. 

Při sběru a ukládání dat o zájmových objektech musela být nejdříve aktivována GPS. 

Pro samotné ukládání souřadnic polohy byla použita funkce Rychlý sběr dat. U každého 

zájmového objektu byla pořízena fotografie. Byla snaha také zaznamenat co nejvíce 

informací o zařízeních, jako například otevírací doba, kontaktní telefon nebo webové 

stránky. To nebylo ale vždy možné, jednak z hlediska časového, tak i z hlediska komfortu. 

Kontrolér je sice konstruovaný pro práci v terénu, ale čitelnost displeje na slunci i rychlost 

zadávání údajů na klávesnici pouze dotykovým perem byla dost omezující. Proto byla řada 

atributů vynechána a s doplněním informací se počkalo až do pohodlí kanceláře a tabulky 

byly editovány v počítači.  

Většina trasy byla zmapována na kole, což zaručilo dostatečný kontakt a přehled o 

zařízeních na a kolem trasy. Centrum Jindřichova Hradce pak bylo zmapováno pěšky, 

protože je zde oproti zbytku trasy na malém prostoru velká koncentrace zájmových bodů. 

Nevelká část byla také z důvodu nepřízně počasí zaznamenána z osobního automobilu. 

Jelikož bylo mapováno přes léto, vegetace byla v plné síle a v zalesněných oblastech se občas 

příjem GNSS signálu ztrácel. Stejný problém se vyskytl i v centru města v úzkých uličkách, 

kde byly překážkou pro příjem signálu několikapodlažní budovy. 

Aby byla zaručena důslednost sběru bodových prvků, byla trasa navržena a 

vizualizována na mapy.cz. Zde jsou při zobrazení turistické mapy viditelné téměř všechny 

služby a zařízení, které tvoří body zájmu. Trasa byla po celou dobu sledována na chytrém 

mobilním telefonu a byla tak zefektivněna varianta zakreslení jednotlivých bodů zájmu do 

analogové mapy. 
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Tab. 5-1 Seznam kategorií, typů bodových prvků a sbíraných informací o nich 

Kategorie Typy bodových prvků Sbíraná data 

Zajímavosti 

Hrad – zámek, kaple, kostel, 
koupaliště, koupání, místa rozhledu, 
muzeum, park, rozhledna, socha – 
památník, zdroj pitné vody, ostatní 

Název, adresa, telefonní číslo, 
webová stránka, otevírací 

doba 
Instituce 

Infocentrum, lékárna, nemocnice, 
objekt státní správy a samosprávy, 

policie, pošta 

Občerstvení Cukrárna – kavárna, fast food, 
hospoda, jídelna, pizzerie, restaurace 

Název, adresa, telefonní číslo, 
webová stránka, otevírací 

doba, zahrádka, cyklisté vítáni 

Ubytování Hotel – penzion, kemp, ubytování v 
soukromí 

Název, adresa, telefonní číslo, 
webová stránka, úschovna kol, 

cyklisté vítáni 

Obchody  
a jiné 

Bankomat, cykloservis, potraviny, 
půjčovna – úschovna kol, smíšené 
zboží, supermarket, toalety, trafika, 

WIFI point 

Název, adresa, telefonní číslo, 
otevírací doba 

Cyklobod Informační tabule, odpočívadlo, 
značení 

Název 
Vlaková 
zastávka  

Povrch Asfalt, dlažba, hlína, štěrk  

Komunikace I. třídy, II. třídy, III. třídy, místní 
komunikace, účelová komunikace 

 

Náročnost 1, 2, 3  
 

Shapefile Povrch, Komunikace a Náročnost byly při terénních pracích 

zaznamenávány jako bodové, i když povahou jsou jednoznačně liniové. To bylo editováno 

až v samotném projektu v ArcMapu. Pro sběr dat byla zvolená strategie lepší z hlediska 

šetření energie a ochrany před případným výpadkem signálu. Podle povahy vlastnosti byl 

bod zaznamenán před budoucí linií (u povrchu a typu komunikace) nebo až po ní (u 

náročnosti). Náročnost trasy byla vyhodnocena na základě několika faktorů – typu povrchu, 

třídy komunikace, provozu a převýšení.  
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6 TVORBA GIS V SOFTWARE ARCMAP 

Kapitola obsahuje popis vytvoření cykloturistického GISu v programu ArcMap verze 

10.4.1. Popisuje postup od načtení dat do projektu, přes editaci až po vytváření výstupů a 

vizualizací. Podrobněji se věnuje práci s bodovými a liniovými znaky. 

6.1 Základní práce a nastavení 
Po prvním spuštění programu je zvolena možnost otevřít prázdnou mapu (Blank 

map). Je dobré si ihned po otevření nové mapy projekt uložit. Projekt softwaru ArcMap se 

ukládá jako soubor ve formátu *.mxd.  

Při založení projektu je automaticky nastavena absolutní cesta ukládání dat. Pro 

potřeby tohoto projektu je ovšem vhodné nastavit relativní cestu ukládání dat. To zaručí, že 

projekt bude při zachování stejné struktury adresářů možné otevřít i na jiném počítači.  

Dalším základním krokem je nastavení souřadnicového systému datového rámce. Je 

nastaven souřadnicový systém JTSK (S-JTSK Krovak EastNorth). Je také možné načíst 

soubor, který už souřadnicový systém má definovaný. ArcMap pak bude pracovat 

v souřadnicovém systému první vložené vrstvy. Jelikož jsou naměřená data v souřadnicovém 

systému WGS 84, byl souřadnicový systém nastaven ručně. 

6.1.1 Import vektorových dat 

Souřadnice bodových prvků byly při sběru dat ukládány v souřadnicovém systému 

WGS 84. Při načítání do projektu v ArcMapu bylo tedy nezbytné naměřená data 

transformovat do S-JTSK. To se děje hned při přetažení nebo přidání příslušného shapefile 

ve WGS 84 do datového rámce v S-JTSK. ArcMap rozpozná, že se jedná o jiný souřadnicový 

systém, než je v datovém rámci použit a nabídne transformaci (Obr. 7-1). Po kliknutí na 

Transformation se objeví dialogové okno, kde se samotná transformace nastaví (Obr. 7-2). 

Použita byla zpřesňující transformace S_JTSK_To_WGS_1984_1. Jde o tzv. transformaci 

on-the-fly, což znamená, že transformace se provede pouze v datovém rámci a zdrojová data 

zůstávají stále ve svém původním souřadnicovém systému. To umožňuje například vkládat 

do jednoho datového rámce data v různých souřadnicových systémech.  

Pro přehlednost a snadnou orientaci v mapě byly bodové a liniové prvky rozlišeny 

použitím speciálních znaků. 
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6.1.2 Import rastrových dat 

Všechny poskytnuté podkladové mapy v rastrovém formátu mají svůj world file a 

nebylo tedy potřeba je ručně georeferencovat. World file je soubor, který obsahuje informace 

o umístění rastru. Při načtení se rastr zobrazí jako georeferencovaný, pokud má world file 

stejný název, je ve stejném adresáři jako rastr, a má příponu dle formátu obrazu (*.jpg – 

*.jgw, *.tiff – *.tfw). Upozornění na rozdílné souřadnicové systémy 

6.2 Bodové prvky 
Pro přiřazení speciálních bodových znaků byly v každé vrstvě bodové prvky nejprve 

klasifikovány. To se provede cestou Properties – Symbology – Categories – Unique Values 

a zde volíme klasifikaci podle sloupce TYP (Value Field: TYP). Pro každou unikátní 

hodnotu je přiřazen speciální symbol z návrhu bodových znaků, který byl vytvořen v rámci 

projektu Specifický výzkum GIS Moravských vinařských stezek doc. Bartoňka a Ing. Ježka. 

[23], [24] Přehled bodových mapových znaků použitých v této práci je zobrazen v příloze 

číslo 3. 

Poklepáním na konkrétní znak se otevře dialogové okno pro výběr symbolu a barvy 

zobrazení (Symbol Selector), zde je možné symbol ještě dále upravovat kliknutím na Edit 

Symbol v pravé části okna. Otevře se okno pro editaci vlastností symbolu (Symbol Property 

Editor), kde se jako typ symbolu zvolí Type: Picture Marker Symbol. V záložce Picture 

Mark se nastaví velikost, případně úhel a odsazení symbolu a z adresáře se vybere bodový 

znak, který má být pro daný bodový prvek použit. V záložce Mask se nastaví Halo.  

Obr. 6-2 Upozornění na rozdílné souřadnicové systémy 

Obr. 6-1 Transformace 
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6.2.1 Převod znaků do požadovaného formátu 

Návrh bodových mapových znaků je v původním formátu *.zmf, což je vektorový 

formát programu Zoner Callisto. Pro načtení do ArcMapu a následně i pro publikaci na 

ArcGIS Online bylo potřebné zvolit jiný odpovídající vektorový formát, který by umožňoval 

jednodušší čtení i v jiných programech. Jako vhodný vektorový formát byl vybrán *.emf 

Obr. 6-3 Editor vlastností symbolů  

Obr. 6-4 Nastavení symbologie 
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(Enhanced Windows Metafile), což je nástupce staršího *.wmf (Windows Metafile). Hledal 

se tedy způsob, jakým konvertovat formát *.zmf na formát *.emf. 

 

Zoner Callisto 

Soubor s návrhem bodových mapových znaků je nejdříve potřeba otevřít v Zoner 

Callisto. Soubor obsahuje všechny bodové znaky, je tedy nutné uložit každý znak do 

samostatného souboru. Po označení konkrétního symbolu je zvolena v záložce Soubor 

možnost Export. Zde je důležité zaškrtnout pole Pouze vybrané, aby se exportoval pouze 

označený znak. Dále se nastaví i formát pro export na rastrový *.bmp.  

Zoner Callisto nabízí export rovnou i do formátu *.emf. Tato na první pohled 

jednoduchá cesta se ale ukázala trochu nešťastnou, jelikož při publikaci dat v ArcGIS Online 

se bodové znaky nezobrazovaly správně. Bodové znaky v mapovém okně ArcGIS Online 

byly po této variantě exportu zobrazeny jen velice zjednodušeným způsobem nebo natočeny, 

což nebylo při publikaci žádoucí. 

Inkscape 

Bodové znaky uložené ve formátu *.bmp byly jeden po druhém importovány do 

programu Inkscape, kde je proveden převod rastru na vektor. V záložce Křivka (Path) byla 

zvolena možnost Trasovat bitmapu (Trace Bitmap). V okně je zvolena metoda podle barvy 

(Colors) a potvrzeno kliknutím na OK. Do okna dokumentu, do stejného umístění jako je 

Obr. 6-5 Export dokumentu v Zoner Callisto 
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původní znak, se vloží převedený vektorový znak, původní obraz je dobré vymazat. Nový 

označený symbol zvolíme Uložit jako (Save As), v dialogovém okně potvrdíme výběr 

formátu *.svg a soubor uložíme. Formát *.svg je formát, který popisuje dvojrozměrnou 

vektorovou grafiku. 

OpenOffice Draw 

 V programu OpenOffice Draw zobrazíme *.svg soubor pomocí nabídky Otevřít a 

vybráním daného znaku z adresáře. Z Inkscape se znak pravděpodobně uložil v neoříznuté 

velikosti, je nutné ho tedy ořezat. To se provede naprosto intuitivně ikonou  Oříznout 

obrázek na požadovanou velikost. Po ořezání už stačí jen označený symbol Exportovat, 

v dialogovém okně zvolit formát *.emf, zaškrtnout pole Výběr a uložit. Pro správné pozdější 

zobrazení v projektu je důležité, aby všechny ukládané znaky měly stejný rozměr.  

6.3 Liniové prvky 
Liniové prvky bylo potřeba pro znázornění charakteru trasy rozlišit podle povrchu, 

obtížnosti, druhu pozemní komunikace a typu trasy. Při sběru dat byly sbírány pro tyto 

kategorie bodové prvky, které bylo tedy nutné převést na liniové. Podle charakteru byly 

bodové prvky v případě povrchu a typu pozemní komunikace zaznamenávány před budoucí 

linií, u náročnosti byl bod zaznamenán vždy až na konci budoucí linie. V ArcMapu pak byly 

Obr. 6-6 Dialogové okno trasování bitmapy v programu Inkscape 
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jednotlivé kategorie linií vektorizovány a editovány jejich atributy. Každá kategorie získala 

svůj vlastní liniový shapefile, který byl obdobně jako bodové prvky klasifikován podle 

atributu TYP, do kterého se zaznamenávala úroveň obtížnosti, druh pozemní komunikace a 

typ povrchu. Hlavní a alternativní trasa mají každá svůj shapefile bez klasifikace. Pro 

rozlišení byly použity liniové mapové znaky, navržené v rámci projektu Specifický výzkum 

GIS Moravských vinařských stezek doc. Bartoňka a Ing. Ježka. [23], [24] Přehled 

vizualizace liniových znaků je předmětem přílohy číslo 4. 

Tab. 6-1 Kategorie liniových prvků 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liniové znaky byly vytvářeny v ArcMapu podobným způsobem jako byly editovány 

bodové prvky. Pro rozlišení v kategorii Povrch byl v okně pro editaci vlastností symbolu 

(Symbol Property Editor) použit Type: Marker Line Symbol. Pro kategorii Obtížnost byl 

použit Type: Hash Line Symbol, pro Komunikace pak dva typy, a to Hash Line Symbol a 

Cartographic Line Symbol, kategorie tras byly rozlišeny pouze barevně.  

Kategorie Typ Symbol

silnice I. třídy

silnice II. třídy

silnice III. třídy

 místní komunikace

 účelová komunikace

cyklostezka

asfalt

dlažba

hlína

štěrk

1 (lehká)

2 (střední)

3 (těžká)

hlavní

alternativní
Typ trasy

Typ pozemní 
komunikace

Typ povrchu

Úroveň 
obtížnosti
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Popis typů liniových symbolů: 

o Marker Line Symbol – způsob vytváření liniového symbolu skládající linii z vybrané 

značky opakující se s případným nastaveným rozestupem podél příslušné geometrie. [20] 

o Hash Line Symbol – liniový symbol je vytvořen z opakujících se segmentů vybraného 

liniového znaku. Jednotlivé segmenty jsou vytvořeny rozsekáním vybraného liniového 

symbolu a vykreslovány pod nastaveným úhlem na příslušnou geometrii. [20] 

o Cartographic Line Symbol – liniový symbol s vlastnostmi pro ovládání opakujících se 

vzorů. Mohou obsahovat řádkové dekorace jako značkové symboly podél čáry nebo na 

koncových bodech čar. [20] 

6.3.1 Tvorba liniových prvků 

V následujícím textu bude popsán postup tvorby jednotlivých typů liniových prvků. 

Liniové prvky byly vytvářeny v okně pro editaci vlastností symbolu (Symbol Property 

Editor). V levé horní části okna se zobrazuje náhled vytvářeného znaku (Preview), v levé 

spodní části je umístěn přehled vrstev (Layers) s možnostmi pro přidání, odebrání, posun 

nahoru a dolů, kopírování, vložení a import vrstev. Pravá část okna obsahuje nastavení 

jednotek (Units) a vlastností (Properties), kde se zobrazované záložky liší dle zvoleného 

typu symbolu (Type). 

Obr. 6-7 Okno nastavení vlastností symbolů 
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Marker Line Symbol 

Jako zástupce Marker Line Symbol vybereme například 

liniový symbol pro dlažbu. V knihovně symbolů přímo 

požadovaný znak není, je tedy nutné ho složit ze dvou vrstev. 

Jako výchozí je nastaveno zobrazení jedné vrstvy, proto tlačítkem  

Add Layer (Přidat vrstvu) přidáme ještě druhou vrstvu.  

 

 

 

Výběr symbolu pro každou vrstvu se provede 

v záložce Marker Line, kde se kliknutím na tlačítko 

Symbol příslušný znak vybere z knihovny buněk. 

V záložce Cartographic Line se nastaví barva 

symbolu (Color) a šířka (Width).  

 

 

 

Rozestupy jednotlivých značek pro opakování v celé linii se intuitivně nastaví 

v záložce Template (Šablona).  

Všechny prováděné úpravy můžeme sledovat v okně Preview (Náhled). Výsledná 

linie bude v mapě zobrazována všude tam, kde bude zařazena v kategorii Povrch a bude 

klasifikována jako Dlažba.  

 

Obr. 6-8 Možnosti vrstev 

Obr. 6-9 Záložka Cartographic Line 

Obr. 6-10 Záložka Template 
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Hash Line Symbol 

Typickým příkladem pro symbol vytvořený typem Hash Line Symbol je znázornění 

úrovně obtížnosti. V části dialogového okna Properties (Vlastnosti) v záložce Hash Line 

vybíráme Hash Symbol, což je v tomto případě jednoduchá plná čára větší tloušťky, a úhel, 

pod kterým se budou segmenty zobrazovat.  

V záložce Cartographic Line se obdobně jako u Marker Line Symbol nastaví barva 

a šířka symbolu. V záložce Template (Šablona) opět nastavíme rozestupy a opakování 

symbolu, pro úroveň obtížnosti 2 následujícím způsobem:  

 
Obr. 6-11 Nastavení šablony pro obtížnost 2 

Další ukázkou může být symbolika použitá pro rozlišení 

typu pozemní komunikace místní komunikace. Symbolem pro 

místní komunikace je čárkovaná čára podél obou stran trasy. 

Budeme tedy potřebovat dvě vrstvy, z každé strany jednu, vhodné je 

nejprve vytvořit symbol pro jednu stranu a vrstvu pak zkopírovat i 

pro použití na druhé straně.  

V záložce Hash Line opět nastavíme úhel a vybereme 

symbol, který má být použit pro segmentaci, což je v tomto případě 

jednoduchá plná tenká čára. Záložky Cartographic Line a Template 

nastavíme obdobným způsobem jako v předchozím případě. Ve 

výchozím nastavení se vytvářené a upravované vrstvy umisťují do 

středu geometrie, podél které mají být vedeny. Pro odstup od středu 

se nastaví v záložce Line Properties hodnota Offset, kladná pro 

odstup směrem nahoru, záporná pro odstup směrem dolů. Nakonec 

stačí zeditovanou vrstvu zkopírovat, vložit a nastavit Offset 

s opačným znaménkem. 

 

Cartographic Line Symbol 

Pro vytvoření symbolu pro rozlišení tříd silnic se hodí použít typ Cartographic Line 

Symbol. Při tvorbě znaku pro znázornění silnic I. třídy využijeme téměř všechny funkce části 

Layers. Silnice I. třídy reprezentují dvě čáry po obou stranách geometrie, vnitřní silnější, 

vnější tenčí.  

Obr. 6-12 Výřez okna 
nastavení liniového 

symbolu 
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Při nastavení vlastností jednotlivých vrstev postupujeme odshora. Jako první 

nastavíme tenkou čáru požadované barvy v záložce Cartographic Line a v záložce Line 

Properties odsazení od středu geometrie (Offset). Následuje přidání další vrstvy a nastavení 

čáry větší tloušťky a příslušné barvy a odsazení. Vrstvy čárových symbolů na druhé straně 

geometrie nemusíme přidávat, stačí je jednu po druhé zkopírovat a vložit. V okně náhledu 

(Preview) zkontrolujeme správnost zobrazení, které případně upravíme přemístěním 

jednotlivých vrstev ve směru nahoru nebo dolů.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.4 Měřítka zobrazování  
Plynulost přibližování a oddalování mapy a její přehlednost lze zlepšit nastavením 

měřítek zobrazování jednotlivých vrstev. Zobrazení všech vrstev by vedlo ke zpomalení 

ovládání a nepřehlednosti mapy, zároveň ruční vypínání jednotlivých vrstev je zbytečně 

složité. Přehled zobrazení vrstev v měřítkách je předmětem tabulky 7-2.  

Nastavení rozsahu měřítek se realizuje v nastavení vlastností vrstev (Layer Properties) 

v záložce General (Všeobecné) zaškrtnutím volby Don‘t show layer when zoomed (Při 

zvětšení nezobrazovat vrstvy). Nastavení se provede pro každou vrstvu jednotlivě.  

Základní nastavení měřítek pro zobrazování vychází z poskytnutých mapových 

podkladů, především Základních map. Pro jednotlivé Základní mapy byly vytvořeny, 

editovány a nastaveny i vrstvy liniových znaků. Se zvětšujícím se měřítkem se zvětšují i 

poměry liniových znaků, bylo tedy třeba tyto poměry editovat v okně pro editaci vlastností 

symbolů (Symbol Property Editor). 

 Pro bodové mapové znaky byly vytvořeny dvě vrstvy s rozdílnou velikostí symbolu 

a s nastavením zobrazování v určitých měřítkách. Pro větší měřítka je zapnuto zobrazení 

Obr. 6-13 Poskládání vrstev a náhled zobrazení 
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všech kategorií bodových mapových znaků, pro menší měřítka je potom nastaveno 

individuální zobrazení jednotlivých kategorií.  

 
Tab. 6-2 Přehled zobrazení vrstev v měřítkách 

Druh Vrstva Měřítko 

Podkladové mapy 

ZM 200 Do 1:50 000 

ZM 50 1:49 999 – 1:25 000 

ZM 25 1:24 999 – 1:10 000 

ZM 10 1:9 999 a větší 

Liniové znaky 

Hlavní/alternativní trasa Do 1:50 000 

Hlavní/alternativní trasa_2 1:49 999 – 1:25 000 

Hlavní/alternativní trasa_3 1:24 999 – 1:10 000 

Hlavní/alternativní trasa_4 1:9 999 a větší 

Bodové znaky 

Body zájmu 

Zajímavosti Do 1:25 000 

Ubytování 1:40 000 – 1:25 000 

Obchody a jiné 1:40 000 – 1:25 000 

Občerstvení Do 1:25 000 

Instituce 1:40 000 – 1:25 000 

Cyklobod 1:40 000 – 1:25 000 

Vlaková zastávka Do 1:25 000 

Body zájmu_2 

Zajímavosti 1:24 999 a větší 

Ubytování 1:24 999 a větší 

Obchody a jiné 1:24 999 a větší 

Občerstvení 1:24 999 a větší 

Instituce 1:24 999 a větší 

Cyklobod 1:24 999 a větší 

Vlaková zastávka 1:24 999 a větší 

 

6.5 Uchování souborů vrstev 
Klasická vrstva ArcMapu obsahuje odkaz na data uložená na disku, symboly použité 

k zobrazení vrstvy a spoustu dalších informací relevantních pro danou vrstvu. Pokud by byla 

symbolika vrstev nastavená jen přes vlastnosti vrstev, při nahrání do jiného projektu by se 
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vrstvy v této symbolice nezobrazily. Pro uchování vlastností vrstev pro pozdější použití v 

ArcMapu slouží soubor vrstev (Layer File) ukládaný ve formátu *.lyr. Soubor vrstev 

zachovává symboliku a formát zobrazení vrstvy. Vytvoří a uloží se jednoduše kliknutím 

pravým tlačítkem myši na danou vrstvu a vybráním možnosti Save As Layer File.  

Další možností je uložení symboliky jako styl (ESRI Set Style File) ve formátu 

*.style. V dialogovém okně pro správu stylů (Style Manager) je možné vytvořit vlastní styl, 

do kterého se uloží jednotlivé symboly. Individuální prvky se vytváří a ukládají do 

příslušného stylu v okně výběr symbolu (Symbol Selector).  

6.6 Databáze 
V programu ArcMap mluvíme o tzv. Geodatabázi, což je databáze navržená pro 

ukládání, dotazování a manipulaci s geografickými informacemi a prostorovými daty, která 

spravuje jak vektorová, tak rastrová data.  Do geodatabáze byly vloženy soubory *.shp i 

s jejich atributovými tabulkami. Pro vytvoření geodatabáze je nutné, aby všechny atributové 

tabulky měly stejnou strukturu dat, tzn. stejné pořadí a datový typ sloupců.  

Informace o daném geometrickém prvku jsou uloženy v atributové tabulce. Ta je 

automaticky tvořena pro každou novou vrstvu a je jedním ze základních stavebních kamenů 

GIS – bez informací (atributů) by se jednalo jen o prostorovou grafiku bez jakékoliv 

informační hodnoty. V atributové tabulce jsou informace o typu prvku (SHAPE – bod, linie, 

polygon), identifikaci, souřadnicích prvku a dalších námi nastavených, jako například název, 

adresa, webová stránka, telefon.  

6.6.1 Tvorba geodatabáze 

V ArcMapu v okně Catalog a v požadované složce založíme Personal Geodatabase 

(osobní geodatabáze). Osobní geodatabáze je limitována velikostí 2 GB, efektivní je ovšem 

pro velikost dat 250 až 500 MB. Celý obsah je uložen v jednom souboru spravovaném 

v prostředí Microsoft Access, s příponou *.mdb.  

Pro účely této geodatabáze byly použity tabulky Feature Class (třída prvků), Feature 

Dataset (sada prvků) a Table (tabulka). Do geodatabáze byly nahrány shapefile soubory 

naměřených bodových prvků, liniové prvky cyklotrasy a tabulka s identifikací obcí. 

Při vytváření nové součásti geodatabáze se nastavuje typ prvku (bod, linie, polygon, 

aj.), souřadnicový systém a struktura sloupců tabulky. Ta se nastaví načtením libovolného 

*.shp souboru s požadovanou strukturou. Připojení daného *.shp souboru se pak provede 

přes pravé tlačítko myši a možnost Load Data (Načíst data). Postupně se vyberou vstupní 

data pro načtení (Input Data) a nové tabulce se přiřadí sloupce z původní tabulky.  
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6.6.2 Relace databáze 

Propojení všech tabulek bodových prvků bylo uskutečněno přes tabulku Obce. 

Propojení bylo realizováno přes pravé tlačítko myši a možnost Joins and Relates – Relate. 

Pro možnost vytvoření relace je nutné mít v základní tabulce atribut, který obsahuje i tabulka 

připojená. Zde byl použit atribut ZÚJ (základní územní jednotka), který je jednoznačným 

identifikátorem pro danou obec.  

Pro názornou ukázku relací poslouží zobrazení databáze z prostředí Microsoft 

Access.  

 
Obr. 6-14 Relace v MS Access 
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7 DOTAZY A ANALÝZY 
Výběr prvků lze v prostředí ArcMap a celkově i v prostředí GIS provádět 

atributovými, prostorovými nebo kurzorovými dotazy. Vybraná data se v atributové tabulce 

zobrazí zvýrazněná. S takto označenými daty lze dále pracovat, editovat je, vytvořit z nich 

novou vrstvu nebo je použít pro další úkoly.  

ArcMap má i řadu nástrojů pro netváření nejrůznějších analýz dat, které jsou 

sdružené v souboru nástrojů ArcToolbox. 

7.1 Kurzorový dotaz 
Kurzorový dotaz je nejjednodušším dotazem, který se vyvolá ikonou Identify 

(Identifikovat) a kliknutím na konkrétní prvek v mapě. Zobrazí se okno se stejným názvem 

obsahující atributy vybraného prvku. U atributů obsahujících hypertextový odkaz (webová 

stránka, fotografie) se po kliknutí na ikonu otevře internetový prohlížeč s příslušnou 

webovou stránkou.  

 

Obr. 7-1 Okno Identify 
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7.2 Atributové dotazy 
Jak už název napovídá, atributovým dotazem vybíráme prvky na základě jejich 

atributů. Samotný výběr se provádí v záložce Selection možností Select By Attributes (Výběr 

podle atributu) zadáním SQL dotazu pomocí základních logických operátorů. V okně se 

ještě před zadáním samotného dotazu nastaví vrstva, ze které se bude vybírat (Layer), a 

metoda výběru (Method). Po stisknutí tlačítka OK se v mapě a v atributové tabulce zvýrazní 

prvky, které splňují zadané podmínky. Pro pozdější použití je vhodné dotaz uložit přes 

tlačítko Save, uložený dotaz je možné načíst přes tlačítko Load. 

7.3 Prostorové dotazy 
Dialogové okno pro prostorový dotaz je vyvoláno obdobným způsobem, tedy 

Selection – Select by Location (Výběr podle lokality). Nástroj umožňuje vybrat prvky na 

základě jejich umístění vzhledem k jiné vrstvě několika metodami. Metodu výběru volíme 

v rozbalovací nabídce Spatial selection method for target layer feature(s). Po nastavení 

všech požadovaných kritérií a stisknutí tlačítka OK se v mapě a v atributové tabulce zvýrazní 

objekty splňující zadané podmínky.  

Obr. 7-2 Okno Select By Attributes 
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7.4 Analýzy 

7.4.1 Podélný profil trasy 

Podélný profil byl vytvořen pro celou délku trasy přímo v ArcMapu. K vytvoření 

podélného profilu trasy je zapotřebí 2D linie, po které chceme profil vyhotovit a vrstva 

s výškovými daty. Dvojrozměrná linie byla za pomoci nástroje Interpolate Shape 

(ArcToolbox – 3D Analyst Tools – Functional Surface – Interpolate Shape) převedena na 

trojrozměrnou. Vstupními daty byl rastr digitálního modelu terénu (výšková data) a 2D linie. 

3D linii byla označena a pomocí ikony Profil Graph na panelu 3D Analyst 

(Customize – Toolbars – 3D Analyst) byl potom snadno vytvořen podélný profil. Vzniklý 

profil lze přes pravé tlačítko myši a možnost Properties (Vlastnosti) ještě dále upravovat, 

doplnit název grafu, popisy os aj.  

7.4.2 Prostorová analýza 

V příkladu prostorové analýzy bylo zjišťováno rozložení občerstvovacích zařízení 

s letní zahrádkou na trase. Jako první byl využit atributový dotaz, který z tabulky Služby 

vybral všechny občerstvovací zařízení typu Restaurace a Hospoda s letní zahrádkou. 

Vybrané prvky byly exportovány do samostatné vrstvy. Pro tuto vrstvu vytvoříme obalovou 

zónu s poloměrem 2,5 km, aby vzdálenost mezi dvěma bodovými prvky byla maximálně 5 

km (ArcToolbox – Analysis Tools – Proximity – Buffer, hodnota Distance nastavena na 2500 

m). Stejným způsobem byla vytvořena obalová zóna kolem hlavní trasy ve vzdálenosti 100 

m. Průnikem těchto dvou vrstev získáme úseky cyklotrasy s dostatečnou koncentrací 

občerstvovacích zařízení s letní zahrádkou (ArcToolbox – Analysis Tools – Overlay – 

Obr. 7-3 Podélný profil trasy vytvořený v ArcMapu 
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Intersect). Výsledek analýzy je na obrázku 7-5, tyrkysová barva zvýrazňuje úseky, kde od 

sebe restaurační zařízení nejsou vzdáleny více jak 5 km, růžově označené úseky tuto 

podmínku nesplňují. 

Obr. 7-5 Výsledek analýzy 

Obr. 7-4 Model Builder  
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8 MOŽNOSTI PUBLIKACE DAT NA WEBU 

8.1 ArcGIS Online 
ArcGIS Online poskytuje služby a výhody GIS v cloudu. Sdružuje úložné místo, 

publikaci mapových služeb a vytváření interaktivních map a webových aplikací. Uživatelské 

prostředí je jednoduché a intuitivní na obsluhu a umožňuje tak sdílet mapy s širokou 

veřejností prostřednictvím webových aplikací nebo sociálních sítí. ArcGIS Online poskytuje 

rozsáhlou galerii podkladových map. [19] 

Pro osobní účely lze ArcGIS Online využívat zcela zdarma, pro komerční užití pak 

slouží licence ArcGIS Online Subscription a oproti osobnímu účtu nabízí řadu dalších 

funkcí. ArcGIS Online Subscription se pořizuje jako roční předplatné závislé na velikosti a 

potřebách konkrétní organizace, v rámci předplatného se pořizují tzv. kredity. Jednotlivé 

úkony jsou zpoplatněny určitým počtem kreditů. [19] 

Bodové a liniové znaky byly na ArcGIS Online nahrávány odděleně z důvodu využití 

kreditů. Zatímco za nahrání bodových znaků neubyly na účtu téměř žádné kredity, při 

nahrávání liniových znaků obdobnou cestou by zmizelo hned několik desítek kreditů. Proto 

byl tento problém konzultován přímo s českou podporou ArcGISu ARCDATA Praha a 

hledány nejvýhodnější možnosti řešení.  

8.1.1 Publikace bodových znaků 

Do samostatného projektu v ArcMapu byly nahrány pouze vrstvy bodových znaků i 

s veškerým nastavením zapínání a vypínání pro jednotlivá měřítka. Na kartě File (Soubor) 

byla vybrána možnost Share As (Sdílet jako) a dále Service 

(Služba). Otevře se okno Share as Service (Sdílet jako službu), kde 

se zvolí, jakým způsobem chceme službu sdílet, možnosti jsou 

následující: 

o Publish a service (Zveřejnit službu) – publikuje zdroj GIS jako službu. [20] 

o Save a service definition file (Uložit definiční soubor služby) – pokud máme omezený 

přístup k serveru, můžeme vytvořit definiční soubor a službu publikovat později. [20] 

o Overwrite an existing service (Přepsat existující službu) – přepíše existující službu tak, 

aby odrážela změny zdroje. [20] 

V tomto případě chceme službu zveřejnit, byla tedy zvolena první možnost. V dalším 

kroku je vybráno připojení My Hosted Services (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

stavební) (Moje hostované služby) a je zde pojmenována služba. Pokračujeme nastavením 

Obr. 8-1 Nabídka publikace 
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samotné služby – Parameters (Parametry), Capabilities (Možnosti), Item Description 

(Popis), Sharing (Sdílení). V možnostech se zvolí varianta Feature Access (Přístup 

k funkcím) a následně ve stejnojmenné záložce se nastaví povolené operace (Create – 

vytvářet, Delete – mazat, Query – dotazovat, Sync – synchronizovat, Update – aktualizovat). 

Povoleny jsou všechny možnosti.  

V popisu je nutné vyplnit pole Summary (Souhrn) a Tags (Štítky), které jsou označeny 

poznámkou required (povinné). V poslední záložce sdílení se nastaví, s kým je možné službu 

sdílet. Službu chceme přidat do webové mapy a publikovat pro širokou veřejnost, 

zaškrtneme tedy všechny možnosti, včetně volby Everyone (public). Služba bude tedy 

veřejná a přístupná všem.  

Před samotným nahráním služby na ArcGIS Online necháme ještě celé nastavení 

zkontrolovat možností Analyze (Analyzovat) na horní liště okna. To prozkoumá zdroj GIS a 

zjistí, zda může být služba publikována. Pokud se v okně Prepare (Příprava) objeví výstraha 

s označením , je nutné chybu opravit. Dokud nebude chyba opravena, nemůže být 

služba publikována. Na té samé liště je možné zobrazit náhled služby volbou Preview 

(Náhled). Pokud jsou všechny chyby opraveny nebo se vůbec nevyskytnou, může být služba 

publikována možností Publish (Zveřejnit).  

Obr. 8-2 Povolené operace 

Obr. 8-3 Nastavení sdílení 
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8.1.2 Publikace liniových znaků 

Vrstvy obsahující liniové znaky ve všech měřítkách byly nahrány do samostatného 

projektu v ArcMapu. V záložce Customize (Přizpůsobit) zvolíme možnost ArcMap Option 

(Volby ArcMapu) a na kartě Sharing (Sdílení) v oddíle Packaging (Obal) zatrhneme Enable 

ArcGIS Runtime Tools (Povolit nástroje ArcGIS Runtime). Při rozkliknutí cesty File – Share 

As se zobrazí rozšířená nabídka o možnosti Map Package 

(Mapový balíček) a Tile Package (Balíček dlaždic). Pro 

uspoření kreditů volíme možnost Tile Package, který 

umožňuje vytvořit z mapy soubor dlaždic a ten pak použít 

v aplikaci ArcGIS Online.  

Výhoda je, že plochy připravené z takto připravených dlaždic se zobrazují rychleji 

než jiné základní mapy. Čas zabere pouze vytváření souborů dlaždic, které u rozsáhlejších 

souborů může zabrat několik desítek minut. Tento dlaždicový sklad reprezentuje snímek 

mapy v určitém okamžiku, je tedy vhodné ho používat u map, které není potřeba (často) 

aktualizovat. [20] 

Po zvolení možnosti Tile Package se otevře stejnojmenné okno s možnostmi 

nastavení. V prvním oddíle Tile Package volíme možnost Upload package to… (Nahrát 

balíček...) nebo Save package to file (Uložit balíček do souboru). V tomto případě chceme 

dlaždice zveřejnit skrze účet na ArcGIS Online, volíme tedy možnost nahrání do cloudu. 

V případě uložení do souboru je možné balíček sdílet například prostřednictvím emailu.  

V oddíle Tile Format (Formát dlaždic) vybíráme z rolovací nabídky Tilling Scheme 

(Schéma zpracování) a Tile Format (Formát dlaždic). Pro schéma zpracování necháváme 

výchozí možnost ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps, což umožňuje překrývání dlaždic 

vytvořeného balíčku s dlaždicemi těchto mapových služeb. Datový rámec projektu musí 

používat souřadnicový systém WGS 84. [20] Dále možnost Tile Format zobrazuje 

přibližnou velikost nahrávaného dlaždicového skladu a úroveň detailu. Možnosti Item 

Desription a Sharing nastavíme obdobně jako u bodových znaků. Nakonec provedeme 

kontrolu stisknutím ikony Analyze a pokud je vše v pořádku, můžeme balíček dlaždic sdílet 

stisknutím Share.  

Obr. 8-4 Rozšířená nabídka publikace 
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V kartě Můj obsah na ArcGIS Online se bodové a liniové prvky zobrazí jako služby, 

které je ještě potřeba přidat do mapy. To se provede ve výpisu jednotlivých služeb kliknutím 

na rozbalovací nabídku a tam zvolením možnosti Přidat do nové mapy. Druhou část do stejné 

mapy přidáme obdobným způsobem, jen s rozdílem, že vrstvy nepřidáváme do nové mapy. 

Při zobrazení takto vzniklé mapy v Prohlížeči map můžeme v panelu Obsah pro jednotlivé 

vrstvy nastavit zobrazované atributy vyskakovacích oken (Více možností – Konfigurovat 

vyskakovací okno – Konfigurovat atributy). Konfigurace atributů vyskakovacích oken se 

nastavuje pro větší přehlednost zobrazovaných dat. Například u vrstvy Instituce, která 

zahrnuje typy objektů jako pošta, policie, lékárna aj. není potřeba zobrazovat, zda má daná 

instituce zahrádku k posezení nebo certifikaci Cyklisté vítáni. Podle potřeby se tato 

konfigurace provede u každé vrstvy.  

Pro prezentaci byla v prostředí ArcGIS Online vytvořena webová mapová aplikace. 

Při zobrazení přehledu konkrétní mapy jsou vpravo na stránce zobrazené možnosti, co 

s mapou lze provést (Otevřít v prohlížeči map, Otevřít v ArcGIS Desktop, Vytvořit 

prezentaci, Vytvořit webovou aplikaci, Sdílet). U možnosti Vytvořit webovou aplikaci se 

nachází ještě rozbalovací nabídka, která nabízí vytvoření Pomocí šablony nebo Pomocí 

nástroje Web AppBuilder. Zde byla vybrána možnost Pomocí nástroje Web AppBuilder, 

který umožňuje konfigurovat vlastní ovládací prvky a funkčnost webové mapy.  

Obr. 8-5 Nastavení formátu dlaždic 
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Průvodce vytvořením aplikace je zcela intuitivní a přehledný, lze nastavit motiv 

mapy, ikonu záhlaví, počáteční rozsah zobrazení mapy, přidávat různé widgety a upravovat 

je, zobrazit si náhledy pro různé typy mobilních telefonů a tabletů nebo si aplikaci spustit a 

zkontrolovat, jak nastavení funguje. Přístup je pak zprostředkován buď vyhledáváním na 

internetu, odkazem nebo aplikace generuje QR kód. 

 

 

 

8.2 Marushka 
Marushka® je mapový aplikační server, který umožňuje publikaci a využívání dat 

GIS v prostředí internetu. Data z neomezeného počtu datových skladů publikuje velmi rychle 

a mapová kompozice je přenášena v symbologii datového skladu nebo projektu na zdrojové 

straně. Marushka® vytváří dynamickou legendu, generuje tiskové sestavy nebo exportuje 

do různých vektorových a rastrových formátů. Je také prostředek pro publikaci dat 

prostřednictvím webových mapových služeb (WMS) OGC standardu. [22] 

Pro vznik a správu mapové kompozice slouží aplikace MarushkaDesign®, která 

poskytuje jednoduché a intuitivní prostředí. V aplikaci můžeme spravovat všechny datové 

sklady, formální vrstvy, symboly nebo využívat funkce pro editaci a transformaci 

geografických dat. Databázové prostředí SQLite předpokládá mírně pokročilou znalost 

jazyka SQL, který umožňuje přizpůsobit se specifickým nárokům na konfiguraci a 

požadavkům uživatelů. [22] 

Základem pro vytvoření samotného projektu je příprava databáze. Strukturu 

jednotlivých tabulek můžeme získat načtením shapefilů například do DBF Commanderu. 

Podle toho v SQLite Expert Personal napíšeme skript pro jednotlivé vrstvy (tabulky). 

Mnohem pohodlnější cestou je však připojení samotné databáze, která byla vytvořena 

v prostředí ArcMapu. Ta je uložená ve formátu *.mdb, se kterým ale Marushka pracovat 

neumí, je tedy potřeba databázi převést na nějaký podporovaný formát, například SQLite. 

To se provede nástrojem z Toolboxu Create SQLite Database (Vytvořit SQLite databázi), 

který zobrazíme cestou: Arctoolbox – Data Management Tools – Workspace – Create 

SQLite Database. Vstupními daty jsou vrstvy, které chceme převést do Marushky, vzniklý 

Obr. 8-6 QR kód pro zobrazení webové aplikace 
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soubor pak bude ve formátu *.sqlite. Takto převedenou databázi můžeme připojit do 

Marushky jako Datový zdroj a dále s ní pracovat.  

Samotná mapová kompozice v Marushce se skládá primárně z Datových skladů a 

Formálních vrstev, kterým je možné nastavit souřadný systém, různé omezující podmínky 

nebo atributy. Veškerá editace atributů a vlastností objektů se odehrává v okně Vlastnosti 

objektů. Pro lepší orientaci v uloženém projektu ve formě XML souboru jsou veškeré názvy 

jednotlivých položek zachovány ve formě názvů položek v kódu. V Průzkumníku mapové 

kompozice se nastavuje pořadí a měřítko zobrazování konkrétních vrstev. Symbologii je 

možné nastavovat jak pro celou vrstvu, tak i pro jednotlivé elementy. Problematika 

uživatelských stylů čar, která by nás pro účely publikace cyklotrasy zajímala nejvíce 

vyžaduje bohužel velice pokročilou znalost aplikace. V Marushce lze kreslit nejrůznější typy 

geometrických prvků (bod, linie, oblouk, křivka, plocha). [22] 

Marushka® slouží jako hlavní mapový prohlížeč na webu ČÚZK, pro RÚIAN i jako 

editor a prohlížeč adresních a přístupových míst, pro technické mapy měst a obcí, městské 

geografické systémy nebo GIS vodovodů a kanalizací některých měst. [22] 
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9 VÝSTUPY Z GIS 

9.1 ArcReader 
ArcReader je prohlížeč map vytvořených v prostředí ArcMap pomocí nadstavby 

Publisher. ArcReader je volně dostupný ke stažení na stránkách společnosti Esri a umožňuje 

tak prohlížení a sdílení dat GIS v kvalitních mapách širokému okruhu uživatelů. Primárním 

účelem programu je pouze prohlížení, proto disponuje pouze omezeným množstvím funkcí, 

například měření vzdálenosti, zapínání a vypínání vrstev, identifikace prvku nebo ruční 

zvýraznění. [19] 

Pro publikaci projektu je nutné v ArcMapu zapnout rozšíření Publisher, které přes 

funkci Publish Map převede projekt do formátu *.pmf. Ten je čitelný pro software 

ArcReader stejným způsobem jako formát *.mxd pro ArcMap. Zachovává strukturu a 

vlastnosti všech vrstev.  

9.2 ArcScene 
Velice poutavou možností prezentace je animace vytvořená v aplikaci ArcScene. 

ArcScene pracuje i s třetím rozměrem, je tedy možné zde vytvořit 3D model území a názorně 

prezentovat prostorové vztahy. V aplikaci je možné vytvářet například pohledové prostorové 

Obr. 9-1 Prostředí ArcReader 
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snímky nebo již zmiňované animace. Jako výstup zde byla vytvořena animace přeletu nad 

navrženou cyklotrasou.  

Prostředí ArcScene je velmi podobné prostředí ArcMap, hlavním rozdílem je 

navigace v mapovém okně, která je přizpůsobena prostorovému ovládání. Pro vizualizaci 

výškových rozdílů je potřeba do ArcScene nahrát vrstvu, která v sobě nese informaci o 

výšce. Při vložení vektorového digitálního modelu terénu jsou prostorové vztahy viditelné 

ihned. Při použití rastrového modelu je potřeba ještě přiřadit výšky. To se provede 

v dialogovém okně Properties v záložce Base Hights, kde se nastaví, z jakého souboru se 

mají načítat výšky (Elevation from surfaces). Pro názornost je možné výškové rozdíly 

několikanásobně zvětšit zadáním faktoru pro převedení hodnot výškových vrstev do 

jednotek scény (Factor to convert layer elevation values to scene units). Toto se provede u 

každé vrstvy, kterou chceme v mapovém okně zobrazit. Podle požadavků na viditelnost 

volíme ještě velikost odstupu vrstev (Layer offset). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro účely vizualizace cyklotrasy byl použit rastrový soubor s modelem terénu, 

ortofoto a shapefile navrhované trasy. Při zobrazování rozsáhlejšího území je dobré rastry 

mapových listů spojit do jednoho bezešvého rastru. To se realizuje nástrojem pro vytvoření 

Obr. 9-2 Nastavení vrstvy v ArcScene 
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bezešvé mozaiky (Toolbox – Data Management 

Tools – Raster – Raster Dataset – Mosaic To 

New Raster).  

Pro zpřehlednění a snazší orientaci 

v mapě byly v ArcScene přidány některé popisné 

prvky pomocí 3D textu. Panel nástrojů 3D 

grafiky se nachází v záložce Customize – 

Toolbars – 3D Graphics (obr. ). Tyto nástroje 

umožňují vytvářet 3D bodové, čárové, 

polygonové a textové prvky. [20] 

 

 

Přidání nového 3D textu vyvoláme kliknutím na ikonu 3D Text a následným 

kliknutím do prostoru nebo na objekt, kam chceme text umístit. Po zadání požadovaného 

textu stiskneme klávesu Enter. Vytvořený 3D text je ještě potřeba upravit přes ikonu 

3D Text Properties. V dialogovém okně výchozích vlastností prvků 3D textu (Default 3D 

Text Elements Properties) v záložce 3D Text (obr. ) je možné nastavit formát písma, úhel 

natočení nebo barvu. V záložce Size and Position (obr. ), jak už název naznačuje můžeme 

upravovat velikost zobrazovaného textu a souřadnice jeho umístění. [20] 

Obr. 9-3 Toolbar 3D grafiky 

Obr. 9-4 Panel nástrojů 3D Graphics 

Obr. 9-5 Výchozí vlastnosti 3D textu Obr. 9-6 Nastavení velikosti a umístění 3D textu 
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 Panel nástrojů Animation se aktivuje obdobně jako panel nástrojů 3D Graphics. 

Přímo panel nástrojů pro nahrávání animace se vyvolá kliknutím na ikonu ovládání animace 

Open Animation Controls. Pro vizualizaci průletu nad cyklotrasou je vhodné využít 

nástroj Fly, který umožní prozkoumat scénu z letu. Klik levým tlačítkem myši je při ovládání 

letu zvýšení rychlosti, pravým tlačítkem zpomalení. Stejně tak jde rychlost korigovat i 

šipkami na klávesnici – šipka nahoru zrychlení, šipka dolů zpomalení. Pro udržení 

konstantní výšky se podrží klávesa SHIFT. Klávesou ESC se pohyb zastaví. [20] 

9.3 ArcGIS Explorer Desktop 
Aplikace ArcGIS Explorer Desktop slouží k prohlížení geoprostorových dat jak ve 

2D, tak i ve 3D. Na rozdíl od výše zmiňovaného ArcReaderu navíc umožňuje provádět nad 

daty dotazy a analýzy, např. prostorové výběry, tvorba obalových zón nebo viditelnost. 

Aplikace dokáže pracovat s vrstvami uloženými na lokálním úložišti i se službami jako je 

WMS nebo ArcWeb Services. Do vlastních map je možné přidávat fotografie, zprávy, rastry 

je možné georeferencovat. Pomocí prezentačních funkcí je možné vytvářet interaktivní a 

dynamické prezentace. Dále je možné zdarma využívat galerii podkladových map a využívat 

i soubory vrstev (*.lyr) nebo připojit geodatabázi. Data lze načítat a sdílet ve více formátech, 

nás zajímá především formát *.kml, do kterého lze projekt ArcMapu snadno exportovat. [19] 

ArcGIS Explorer Desktop je zdarma pro soukromé i komerční účely. Na adrese 

http://explorer.arcgis.com je k dispozici také webová podoba aplikace, která umožňuje 

využívat veškeré její funkce v internetovém prohlížeči, bez nutnosti instalace. [19] 

Obr. 9-7 Snímek z animace v ArcScene 
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V ArcMapu je nutné změnit symbologii liniových vrstev stejně jako pro prezentaci 

v Google Earth. ArcMap projekt ve formátu *.mxd se snadno převede na formát *.kml 

použitím nástroje pro konverzi dat. Ten najdeme v ArcToolbox – Conversion Tools – To 

KML – Map To KML. Jako vstupní data vkládáme daný projekt (*.mxd) a v případě, že 

obsahuje více datových rámců, tak vybíráme i požadovaný datový rámec (Data Frame).  

V okně ArcGIS Explorer načteme převedený projekt na záložce Home v kartě Map 

výběrem Add Content (Přidat obsah) a možností KML Files.  

9.4 Google Earth (Pro)  
Google Earth Pro je bezplatná aplikace umožňující prohlížení map, satelitních 

snímků, terénu, 3D budov a dalších. Do aplikace je možné nahrát vlastní data a prohlížet tak 

průběh navržené cyklotrasy. Základními podporovanými formáty jsou *.kml, nebo *.gpx, 

obrázky lze k objektům přidávat prostřednictvím formátů *.jpg nebo *.tiff.  

Konverze projektu do formátu *.kml se provede stejným způsobem jako u konverze 

dat pro ArcGIS Explorer, respektive se použije stejný soubor. Symboly bodových prvků 

zobrazí aplikace stejně jako v ArcMapu, symbologii linií však zachovat nedokáže. Proto 

byla pro rozlišení liniových znaků zavedena nová symbologie.  

Po otevření projektu v aplikaci můžeme vypínat a zapínat jednotlivé vrstvy, zobrazit 

informace o konkrétním prvku, upravovat některé vlastnosti prvků nebo měřit vzdálenost. 

Obr. 9-8 Okno ArcGIS Explorer 
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Pro prezentaci cyklotrasy bylo pomocí funkce Přehrát prohlídku vytvořeno video průletu 

nad vybranými částmi trasy. 

 

 	

Obr. 9-9 Okno aplikace Google Earth 
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10 MOBILNÍ GIS 
Moderní metody sběru dat pro GIS se ubírají směrem mobilních telefonů a tabletů. 

Pokud zařízení disponuje GPS modulem, může snadno nahradit jiná zařízení určená ke sběru 

dat. Se softwarem v mobilním zařízení lze provádět sběr a aktualizaci dat přímo z terénu, a 

to jak offline, tak online. Nás však v následujícím textu bude zajímat hlavně využití a 

zobrazení dat GIS vytvořeného v rámci této diplomové práce, a to především na zařízeních 

s operačním systémem iOS.  

 

Collector for ArcGIS 

Collector for ArcGIS je bezplatná aplikace pro sběr a aktualizaci dat přímo 

v terénu. Pro spuštění aplikace je nutné se přihlásit přes účet ArcGIS Online 

nebo Portal for ArcGIS. Po přihlášení jsou zobrazeny mapy, které má uživatel 

v kartě Můj obsah na ArcGIS Online. Do těch je následně možné přidávat body, 

editovat vlastnosti už zaznamenaných bodů nebo je mazat. V aplikaci lze vybrat podkladové 

mapy ze standardní nabídky ArcGIS Online, vypínat a zapínat vrstvy, měřit vzdálenost nebo 

lokalizovat aktuální polohu.  

 

Obr. 10-2 Aplikace Collector 

Obr. 10-1 
Collector 

Obr. 10-3 Zobrazení podrobností o objektu v 
Collectoru 
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Explorer for ArcGIS 

Aplikace Explorer for ArcGIS slouží k prohlížení map, vyhledávání a 

vizualizaci dat, zobrazení interaktivních prezentací nebo sdílení map. 

Publikované mapy lze vyhledávat a prohlížet bez přihlášení nebo registrace. 

V okně aplikace lze měnit podkladové mapy, prohlížet legendu, zapínat a 

vypínat jednotlivé vrstvy, měřit vzdálenost nebo kreslit přímo do mapy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galileo Offline Maps 

Galileo Offline Maps je aplikace založená na datech OpenStreetMap, umožňuje 

offline hledání podle cíle, kategorie nebo GPS souřadnic v několika jazycích. 

Oblíbená místa lze ukládat do záložek, trasu je možné zaznamenávat, i když je 

aplikace v pozadí. Vlastní trasy lze exportovat nebo importovat ve formátu 

*.kml nebo *.gpx. [25] 

Import do mobilní aplikace lze provést například z emailu nebo Dropboxu. Barevné 

rozlišení charakteristik tras zůstává, ale jednotlivé vrstvy nelze zapínat a vypínat. Bodové 

znaky nejsou zachovány, ale je možné je editovat a aplikace nabízí širokou paletu 

tematických ikon, které by šly pro většinu našich objektů použít bez ztráty informační 

Obr. 10-4 
Explorer 

Obr. 10-6 
Galileo 

Obr. 10-5 Okno aplikace Explorer 
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hodnoty. Největším mínusem je ovšem zobrazení atributů pouze ve formátu skriptu, který je 

pro běžného uživatele téměř nečitelný.  

 

maps.me 

Maps.me je aplikace podrobných offline map všech zemí světa a ke stažení je 

zdarma. Aplikace využívá mapy OpenStreet map, slibuje jejich velmi rychlé 

načítání a díky inovativní kompresi mapových podkladů zabírá velmi malou část 

paměti mobilního zařízení oproti jiným podobným aplikacím. Místa lze ukládat 

do záložek a ty pak exportovat nebo importovat do podporovaných formátů *.kml a *.kmz. 

[26] 

Aplikace bohužel nezobrazuje barevné rozlišení trasy dle jejích charakteristik a pro 

bodové znaky nabízí pouze barevné rozlišení „špendlíků.“ Téměř bezchybně a ve formě 

velmi podobné atributové tabulce z ArcMapu zobrazuje vlastnosti objektu. 

 
Locus Map 

Navigační aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Funguje online 

i offline, pro offline fungování je možné stáhnout nejrůznější mapy, pro ČR např. 

SHOCart, SmartMaps (placené). Při online prohlížení podporuje velké množství 

map, včetně WMS služeb ČÚZK. Umožňuje import a export z formátů *.kml, 

*.kmz nebo *.gpx. Velkou výhodou je možnost k jednotlivým bodům zájmu přidávat přílohy 

(foto, video, aj.) a nakonfigurovat tak aplikaci pro zobrazování fotografií i v offline režimu. 

[28]  

Obr. 10-7 
maps.me 

Obr. 10-8 
Locus Map 
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ZÁVĚR 
Výsledným produktem diplomové práce je geografický informační systém 

cyklotrasy na Jindřichohradecku obsahující všechny objekty, které by cyklistu mohly na 

trase zajímat. GIS by měl cykloturistům pomoci při plánování výletů i při navigaci a 

vyhledávání požadovaných objektů na trase. Navržená trasa byla pojata jako okruh, 

s výchozím i cílovým městem Jindřichův Hradec, který cyklisty provede 

Jindřichohradeckem, CHKO Třeboňsko a jejich největšími zajímavostmi, ať už historickými 

nebo přírodními.  

Celý GIS byl zpracován na platformě ArcGIS od společnosti Esri, největší část 

zahrnující editaci a vizualizaci byla realizována v aplikaci ArcMap 10.4.1. Znázornění 

charakteristik trasy bylo řešeno vytvořením vlastních stylových čar, které bez vypínání 

vrstev znázorňují najednou vlastnosti povrchu, typu pozemní komunikace, úrovně obtížnosti 

a typu trasy. Pro bodové mapové znaky byly použity symboly, které se z kartografického 

hlediska dají označit za asociativní. Dle znaku lze tedy na první pohled odhadnout, o jaký 

objekt se jedná. Pro dotazování a možnost dalšího použití dat byla vytvořena databáze.  

Zajímavou částí byla i samotná publikace a vizualizace a jejich možnosti. Velice 

působivou formou vizualizace je vytvoření animací. Ty byly vytvořeny v aplikaci ArcScene 

a GoogleEarth. Trasa byla publikována pro širokou veřejnost na ArcGIS Online. Pomocí 

nástroje Web AppBuilder byla vytvořena webová aplikace, která slouží k prohlížení trasy na 

mobilních zařízeních.  

Diplomová práce se zabývá i problematikou cykloturistiky a cykloturistické 

infrastruktury v Jihočeském kraji. Díky Nadaci Jihočeské cyklostezky, která se touto oblastí 

trávení volného času zabývá, funguje na jihu Čech velice rozvinutá síť služeb uzpůsobených 

pro cyklisty. Ať už je to projekt Cyklotrans zajišťující přepravu cyklistů v rámci celého 

Jihočeského kraje, nebo nově vznikající cykloportál sdružující velice podrobné informace o 

cyklotrasách.  
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