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ABSTRAKT  
Diplomová práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému dvou vinařských 

cyklostezek v okolí Mikulova. Hlavními požadavky byla vizualizace liniových  

a bodových prvků a zkoumání možností publikace dat na webu. Data, informace  

a fotografie byly pořizovány přímo v terénu pomocí přístroje Zeno 20 od společnosti 

Leica. Práce byla zpracována v softwaru ArcGIS for Desktop 10.4.1. od společnosti Esri  

a zahrnuje sestavení databázových dotazů a jednoduché analýzy nad měřenými daty. 

Výsledný GIS je přístupný široké veřejnosti a umožňuje zobrazit průběh trasy dle různých 

kritérií a zájmových bodů zaměřených na potřeby vinařského cykloturisty. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Moravské vinařské stezky, geografický informační systém, ArcGIS, databáze 

ABSTRACT  
This thesis deals with creation of a geographic information system for two wine cycle 

route near by Mikulov. The main requirements were visualization of line and point 

symbols and research possibilities of publication data on the internet. Data, information 

and photos were collected in the field by the device Zeno 20 from the company Leica. 

This thesis was created in software ArcGIS for Desktop 10.4.1. from the company Esri and 

includes formation database queries and simple analysis over the measured data. Final 

GIS is available to everyone and allows to display the course of the route according to 

various criterions and points of interest for the needs of wine cyclist. 

KEYWORDS  
Moravian wine trails, geographic information system, ArcGIS, database 
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ÚVOD 

V současné době dochází ke stále většímu rozmachu geografických informačních systémů, 

které nacházejí uplatnění v různých odvětvích, ať už ve státní správě nebo jsou využívány 

pro komerční účely. Základem každého funkčního geografického informačního systému 

jsou geodata neboli prostorová data, která musí být pravidelně aktualizována, aby 

neztrácela svou původní informační hodnotu.  

 Jednou ze základních charakteristik geografických informačních systémů je 

propojení dat uložených v databázi s vhodným mapovým podkladem a poskytování 

informací určených pro konkrétní typ uživatelů. GIS, který je předmětem této práce, je 

zaměřen na potřeby vinařské cykloturistiky. Tomuto požadavku byl přizpůsoben rozsah  

a podrobnost sbíraných dat. Konkrétně byl vytvořen GIS cyklostezky Moravská  

vinná – Mikulovská a cyklookruhu Stará hora, patřící do skupiny Moravských vinařských 

stezek, jejíž existenci a rozvoj zajišťuje Nadace partnerství.    

 Vedle tvorby samotného geografického informačního systému a analýzy nad 

měřenými daty v softwaru ArcGIS for Desktop 10.4.1 byla pozornost věnována především 

tvorbě a vizualizaci vlastních liniových a bodových prvků, tak aby svým vzhledem co 

nejlépe znázorňovaly druh měřených dat. Výsledný GIS by měl být publikován na webu  

a přístupný tak celé řadě uživatelů. Jedním z hlavních požadavků bylo, aby navržené znaky 

byly ve stejné podobě jako v aplikaci ArcMap zobrazeny i prostřednictvím webových 

nástrojů zejména ArcGIS Online. Byly tedy hledány a testovány různé postupy, jak 

takového cíle dosáhnout.  

 Pro sběr GIS dat je možné využít různé druhy přístrojů, přičemž každý z nich má 

určité výhody i nevýhody. Jednou z možností bylo využití nového přístroje Zeno 20  

od firmy Leica. 

 Výsledný GIS by měl uživateli poskytnout možnost plánování cyklovýletů  

dle vlastních potřeb a kritérií. Díky svému chytrému mobilnímu telefonu může mít uživatel 

publikovaný GIS na ArcGIS Online k dispozici u sebe na svých cestách.  
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1 MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY 

Moravské vinařské stezky jsou projektem, který podporuje 

vinařskou turistiku a ochranu kulturního dědictví jižní 

Moravy. První myšlenka spojená se vznikem projektu 

Moravských vinařských stezek se zrodila v roce 1997 

prostřednictvím Nadace partnerství a Sdružení vinařských 

obcí jižní Moravy. [1] 

Stezky prochází čtyřmi malebnými oblastmi (Mikulovská 

oblast, Slovácko, Znojemsko a Velkopavlovická oblast), které se pyšní krásnou krajinou 

mezi vinohrady, sklepními uličkami a spousty historických a přírodních památek.  Jedná se 

o síť cyklotras o celkové vzdálenosti 1200 km, od historického města Znojmo až  

po Uherské Hradiště. [2]  

 

 

Obr. 2 - Znázornění Moravských vinařských stezek [2] 

  

Obr. 1 - Logo Moravských 
vinařských stezek [2] 
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 Přehled Moravských vinařských stezek 1.1

Na trasách Moravských vinařských stezek jsou rozmístěny směrové a informační tabule, 

na kterých jsou znázorněny loga se sklepním žudrem, odlišující se barvou dle jednotlivých 

stezek (viz. Obr. 3). [3] 

• Brněnská vinařská stezka (130 km) 

Prochází spíše okrajovou částí vinařské oblasti, například městy Rajhrad, 

Židlochovice a Slavkov. [4]   

• Bzenecká vinařská stezka (26 km) 

Patří mezi nejkratší vinařskou stezku. Rozkládá se na Kyjovské pahorkatině  

a Dolnomoravském úvalu. [4] 

• Kyjovská vinařská stezka (85 km) 

Vyznačuje se spíše náročnějším terénem, proto je vhodná pro zdatnější cyklisty. 

[4] 

• Mikulovská vinařská stezka (82 km) 

Jedná se o cyklistický okruh, který začíná a končí v Mikulově. Jižní část úseku vede 

pohraniční oblastí a prochází Lednicko-valtickým areálem. [4] 

• Mutěnická (65 km) 

Jedná se o cyklistický okruh, ve kterém převládá rovinatá krajina s kopcovitějším 

úsekem v Kyjovské pahorkatině. [2] 

• Moravská vinná (300 km) 

Tato stezka je páteřní trasou spojující jižní Moravu od Znojma až po Uherské 

Hradiště. [3] 

• Strážnická vinařská stezka (101 km) 

Prochází Dolnomoravským úvalem a na východě zasahuje do podhůří Bílých 

Karpat. [4]  

• Uherskohradišťská stezka (75 km) 

Trasa vede převážně mírně zvlněnou pahorkatinou a je vhodná pro všechny 

kategorie cyklistů, tedy i pro rodinný výlet s dětmi. [2] 
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• Velkopavlovická vinařská stezka (110 km) 

Provází turisty územím Hanáckého Slovácka a krajinou nejlepších červených vín  

ve střední Evropě. [2][4] 

• Vinařská stezka Podluží (115 km) 

Vyznačuje se různorodou přírodou, která střídá cestu kolem rybníků  

s prosluněnými vinicemi a oblastmi ve stínu lesů. [4] 

• Znojemská vinařská stezka (165 km) 

Dělí se na severní a jižní část. Přičemž severní část se vyznačuje spíše rovinatými 

silničními úseky, za to v jižní části naopak převládá členitý terén NP Podyjí. [4] 

 

 

Obr. 3 - Značení Moravských vinařských stezek [2] 

 

 Mezi další stezky náležící do oblasti Moravských vinařských stezek, které výše 

uvedené stezky doplňují nebo se s nimi prolínají, patří stezka Krajem André, Modré Hory, 

Skalická stezka a okruh Stará hora. [2] 
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 Mikulovská vinařská podoblast 1.2

Tato podoblast vinařských stezek bývá označována 

názvem „Vinné prameny pod Pálavou“. Kromě rozsáhlých 

vinic jsou neoddělitelnou součástí této oblasti také 

Pavlovské vrchy s vápencovými útvary, které jsou 

chloubou jižní Moravy. Za zmínku též stojí národní 

přírodní památka Dunajovické kopce a Valtická 

pahorkatina. [2] 

 Do této oblasti spadá 30 obcí, ve kterých je obhospodařováno celkem 4 705 ha 

vinic. Mikulovská oblast je dle rozlohy největší vinařskou oblastí na Moravě. Můžeme zde 

najít rozsáhlé vinice a bohatou historii s tradicemi, které jsou dodnes hojně dodržovány. 

[3] Mikulovskou oblast protíná několik vinařských stezek. V severní oblasti jde  

o Brněnskou vinařskou stezku. Napříč celou oblastí vede Mikulovská vinařská stezka. Dále 

zájmové stezky Moravská vinná a Stará hora, pro které byl vyhotoven GIS. [2] 

1.2.1 Moravská vinná – Mikulovská 

Moravská vinná stezka bývá též nazývána vinařskou cyklistickou magistrálou či páteřní 

cyklostezkou o délce 300 km, procházející všemi oblastmi. Podle nichž je také rozdělena 

na 4 úseky, jedním z nich je úsek Moravská vinná – Mikulovská. [3] 

 Stezka Moravská vinná – Mikulovská o délce 55 km tvoří přibližně šestinu 

z celkové délky a rozkládá se mezi obcí Jevišovkou a Pouzdřany. Přičemž GIS byl 

vyhotoven pouze pro zadanou část stezky (viz. Obr. 5)  

 Téměř celá trasa vede rovinatým terénem, takže je vhodná i pro rodiny s dětmi 

nebo méně zdatné cyklisty. Jediný kopcovitý úsek na trase je přejezd Pavlovských vrchů. 

 Nástupním místem je obec Jevišovka, kde se protíná Moravská vinná stezka  

s Mikulovskou oblastí. Za navštívení stojí soutok řeky Jevišovky s Dyjí, ke kterému vede 

jedna z místních cyklostezek, nazývána K soutoku. [2] 

 

Obr. 4 - Značení stezky 
Moravská vinná [2] 
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Obr. 5 - Měřený úsek Moravské vinné stezky 

 

Z obce Jevišovka vede trasa po rovinaté silnici III. třídy směrem k  Drnholci, který je 

poměrně turisticky zajímavým místem. V okolí městysu Drnholec se nachází renesanční 

zámek a pro milovníky přírody především rozhledna U Křížku, odkud je panoramatický 

výhled do krajiny. 

 Dále trasa pokračuje po silnici II. třídy směr obec Novosedly, která je už i součástí 

okruhu Stará hora. Novosedly jsou malou vinařskou obcí, hojně navštěvovanou díky 

vinařství Marcinčák a Kovacs, kteří patří mezi nejvyhlášenější vinařské firmy v okolí. [2]  

 V případě potřeby je možné si trasu zkrátit a vyhnout se tak frekventovanému 

úseku silnice II. třídy. Jedna z možností je vynechat návštěvu městysu Drnholec  

a do Novosedel přijet z Jevišovky po již zmiňované cyklotrase K soutoku. Další variantou je 

využití cyklotrasy Greenway P-W, která spojuje obec Jevišovkou s hraniční vesnicí Nový 

Přerov, která je další obcí v pořadí nacházející se na Moravské vinné stezce. 

 Úsek mezi Novým Přerovem a obcí Dobré Pole vede po kvalitní asfaltové 

komunikaci s minimálním dopravním provozem. Trasa vede podél vinic do mírného kopce 

na Přerovský vrch a pokračuje po stinné cestě podél lesa až k okraji obce Dobré Pole. [2] 
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Dále následuje krátký úsek po hlinité cestě, kterou záhy vystřídá asfaltová cesta určená 

pouze pro cyklisty, vedoucí podél železnice až do Mikulova.  

 Dominantou celé trasy je historické město Mikulov, které nabízí spoustu 

romantických míst s panoramatickými výhledy jak na starobylé město s barokním zámkem 

a zříceninou Kozí hrádek tak na Pavlovské vrchy či Svatý kopeček. Mikulov je především 

znám jako město vína, na jehož úbočích jsou ideální přírodní podmínky pro umístění 

vinařských tratí. [2] 

 Po opuštění Mikulova začíná kopcovitý úsek trasy po silnici III. třídy přes obec 

Klentnice až do Pavlova. Pár kilometrů za Mikulovem trasa míjí vápencový útes zvaný 

Kočičí skála a zbytek trasy nabízí výhledy na rozsáhlé komplexy vinic, Stolovou horu, 

Děvín, zříceninu Sirotčí hrádek a Dívčí hrady nad Pavlovem. Obec Pavlov, nazývána též 

„barokní vinařskou vesničkou“, leží na břehu Novomlýnských nádrží a patří k obcím 

s nejstarší vinařskou tradicí na Moravě. [2] 

 Dále trasa vede podél pobřeží Novomlýnských nádrží až do Dolních Věstonic. Zde 

končí rozsah mého cykloturistického GIS, avšak stezka Moravská vinná – Mikulovská 

prochází ještě obcí Strachotín. V následující obci Pouzdřany vstupuje trasa  

do Velkopavlovické oblasti. 

 Jak již bylo zmíněno, tak jednotlivé trasy vedou převážně po silnicích III. třídy, 

místních komunikacích nebo přímo po cyklostezkách, ale zřídka i po frekventovanějších 

silnicích II. třídy. Vzhledem k hustotě sítě Moravských vinařských stezek je poměrně 

snadné se těmto nebezpečným úsekům vyhnout a nahradit je jinými alternativními 

trasami.  
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Moravská vinná - Mikulovská stezka 

Délka trasy 55 km  

Typ komunikace 
50% klidné silnice 3. třídy, 35% terénní úseky, 
15% cyklostezky 

Obtížnost 
vhodné pro rekreační cykloturistiku, náročnější je 
pouze přejezd Pavlovských vrchů 

Značení 
cyklistické značky se stylizovaným sklepním 
žúdrem červené barvy 

Využitelnost 
trasa úseku je sjízdná celoročně, pouze úsek 
kolem Strachotínského rybníka je po deštích 
sjízdný jen na horském kole 

Nejvyšší bod  350 m n. m 

Nejnižší bod 180 m. n. m. 

Nástupní místo Jevišovka 

Cílové místa Pouzdřany 

Tab. 1 - Parametry stezky Moravská vinná – Mikulovská [2] 

 

 

1.2.2 Stará hora 

Stará hora je cyklistický okruh, pojmenovaný podle 

viniční lokality Stará hora u Novosedel. Spojuje obec 

Bavory, Dolní Dunajovice, Brod nad Dyjí, Novosedly, Nový 

Přerov a Mikulov. Tedy asi polovina celkové trasy je 

v překryvu s Moravskou vinnou stezkou (viz. Obr. 7).  

 

 

Obr. 6 - Značení okruhu 
Stará Hora 
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Obr. 7 - Vinařský okruh Stará hora 

 

 Část okruhu spojující Novosedly a Brod nad Dyjí je propojena místní asfaltovou 

komunikací míjející viniční lokalitu Stará hora, kde mezi vinicemi vede naučná stezka s 11 

informačními tabulemi vybudovaná ve vinicích vinařství Marcinčák. Turisté se zde mohou 

dovědět něco o tradici pěstování vinné révy v obci Novosedly, vinařstvích a současně 

pěstovaných odrůdách. [2] 

 Dále okruh vede po silnici III. třídy z Brodu nad Dyjí do Dolních Dunajovic. 

Alternativní trasou mezi těmito obcemi může být cyklotrasa vedoucí přes NPP 

Dunajovické kopce, konkrétně kolem vrcholu Velká Slunečná. Úsek stoupání na Velkou 

Slunečnou horu je poněkud obtížnější a vhodný spíše pro zdatnější cyklisty. Nejen kvůli 

převýšení, ale především kvůli nezpevněné komunikaci, která je místy písčitá  

až kamenitá. Trasa pokračuje směrem do obce Dolní Dunajovice a na úpatí Dunajovických 

kopců míjí tradiční sklepní uličku. Zhruba uprostřed obce se alternativní trasa napojuje  

na okruh Stará hora a pokračuje se dál po silnici III. třídy kolem vinařské obce Perná. 

Odtud po místní účelové komunikaci směřuje do obce Bavory, kde začíná být terén opět 
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členitější. Další část trasy od Mikulova, přes Nový Přerov a zpět do Novosedel je totožná  

s trasou Moravské vinné stezky. 

 

vinařský cyklookruh Stará hora 

Délka trasy 37 km  

Typ 
komunikace  

většinou klidné silnice 3. třídy a část je vedena po 
asfaltových polních cestách 

Obtížnost nízká až střední náročnost 

Nástupní místo  Mikulov 

Využitelnost  trasa je sjízdná celoročně 

Tab. 2 - Parametry stezky Stará hora [2] 
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 Nadace partnerství 1.3

 

Nadace partnerství je největší česká 

ekologická nadace, která funguje již  

od roku 1991 a jejím cílem je pomáhat 

lidem starat se o přírodu. Nabízí různé 

granty, vzdělání i odborné služby.[3] Jedním z témat, které nadace podporuje je tzv. 

šetrná turistika a cykloturistika. Konkrétně se jedná například o projekt Moravských 

vinařských stezek, který byl odstartován v roce 2001 a zabývá se ochranou kulturního 

dědictví a rozvojem vinařské turistiky. Dále rozvíjí projekt Cyklisté vítáni a podporuje 

rozvoj stezek Greenways a mezinárodních stezek EuroVelo. [5] 

1.3.1 Cyklisté vítáni 

 

Cyklisté vítáni je certifikační systém, který zajišťuje kvalitní 

služby pro cyklisty i jejich kola. Zařízení, která splňují 

podmínky pro certifikaci, jsou označeny značkou  

(viz. Obr. 8), která zaručuje kvalitu těchto služeb. Podmínky 

pro certifikaci se liší pro jednotlivé typy zařízení. Pro 

ubytovací zařízení se jedná například o bezplatnou možnost 

úschovy jízdních kol, poskytnutí nářadí na opravu nebo 

možnost umytí kol. Certifikaci garantuje Nadace 

partnerství už od roku 2005. [6] 

1.3.2 Greenways 

Greenways neboli zelené stezky jsou komunikace nebo přírodní koridory, které jsou 

využívány k šetrné turistice, rekreaci, sportu nebo pro zlepšení dopravních možností. 

Zejména je využíváno přirozených stezek podél řek nebo koridorů nevyužívaných 

železničních tratí. [3] 

Obr. 8 - Logo Nadace partnerství 

Obr. 9 - Logo Cyklisté vítáni 
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2 GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Pro pojem geografický informační systém existuje celá řada definic, jedna z nich je  

od společnosti Esri a říká: „ GIS je organizovaný soubor počítačového hardware, software  

a geografických údajů navržený pro efektivní získávání, ukládání, upravování, 

obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací.“ 

 Nezbytnou součástí každého GIS jsou data, která mohou být dvojího typu. Jednak 

se jedná o geometrická data, která se dále dělí na vektorová a rastrová nebo 

negeometrická data, do kterých patří např. popisné informace a atributy. Další části, které 

tvoří strukturu GIS, jsou hardware, software, lidé a metody. [7] 

 

 

Obr. 10 - Struktura GIS 

 

 Využití GIS 2.1

Obecně lze způsoby využití GIS dělit do 3 kategorií: pro analytické účely (prostorové 

analýzy), evidenční (databáze) a kartografické účely (prezentace výsledků). [8] 

 GIS vyhotovený v rámci této diplomové práce je určen pro účely cestovního 

ruchu, konkrétně pro plánování cyklovýletů s vinařskou tématikou. Další odvětví,  

ve kterých GIS nalézá svá uplatnění, jsou například zemědělství, průmysl, CHKO  

a ochrana životního prostředí, firmy s velkým množstvím poboček (banky), realitní 

GISHW
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Data

Lidé
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kanceláře, poradenské firmy, výzkum trhu, marketing, územní celky (obce, města, 

regiony) a další. 

Konkrétně se může jednat například o tyto využití: 

• Posouzení tepelného znečištění, kvality vegetace, převlhčení území 

prostřednictvím dat dálkového průzkumu Země. 

• 3D vizualizace území a vyhodnocování digitálního modelu terénu pro určité 

faktory. 

• Hydrologické modelování (směry odtoku, záplavové oblasti,…).  

• Prostorové analýzy (nejkratší cesty, síťové analýzy,…). 

• Erozní modelování, výpočty vegetačních indexů. 

• Příprava a zpracování pozemkových nebo územních dat (délka linií, plocha, 

nadmořská výška, expozice reliéfu, sklonitost,…). 

• Určení záplavových zón, území největší sluneční expozice nebo území ohrožená 

půdní erozí. 

• Správa inženýrských sítí a další. [9] 
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3 SOFTWARY PRO GIS  

Pro tvorbu geografického informačního systému je možné použít celou řadu softwarů.  

Pro tuto práci byl použit komerční software ArcGIS od společnosti Esri. Mezi základní 

součásti softwaru ArcGIS patří: 

• ArcGIS for Desktop – využívaný k tvorbě a správě geodat 

• ArcGIS for Server - umožňuje sdílení informací vytvořených 

prostřednictvím ArcGIS for Desktop 

• ArcGIS Online – webová aplikace pro nahlížení, publikaci a tvorbu map 

• ArcGIS for Mobile – GIS v mobilním zařízení [7] 

 

 Na druhé straně existují i volně dostupné softwary, např. QGIS, který se v dnešní 

době stává čím dál více zajímavým a to nejen pro jeho bezplatné užívání, ale i pro jeho 

funkce a nástroje, které nabízí. 

 ArcGIS for Desktop 3.1

Součástí softwaru ArcGIS je řada produktů od desktopových přes webové, až  

po mobilní GIS. Díky webové technologii ArcGIS for Server nebo ArcGIS Online je možné 

data sdílet na mapovém serveru nebo v cloudu. Takto sdílená data lze dále upravovat 

nebo aktualizovat a to přímo v terénu například pomocí mobilní aplikace Collector for 

ArcGIS. [10] 

 ArcGIS for Desktop nabízí 3 licenční úrovně, které se liší dle jejich funkcí  

a využitelnosti. Nejnižší úroveň Basic je zaměřena spíše na tvorbu mapových výstupů, 

správu, editaci, zobrazování a analýzu dat. Úroveň Standard je určena pro uživatele, kteří 

se chtějí plně zabývat tvorbou geodatabáze, editací prostorových dat a úpravou 

vektorových datových formátů. Nejvyšší úroveň Advanced slouží pro plné využití funkcí 

GIS a především pro uživatele, jejichž cílem je tvorba profesionálních mapových výstupů. 

[11] 
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3.1.1 Aplikace ArcGIS for Desktop 

Součástí programového balíku ArcGIS for Desktop jsou aplikace Arcmap a  ArcCatalog. 

V novějších verzích programu ArcGIS (od verze 9.0) nevystupuje ArcToolbox jako 

samostatná část, ale je součástí obou aplikací. [12, str. 3] 

• Arcmap - je centrální aplikací, která slouží pro různorodé mapové úlohy včetně 

kartografie, pro editaci dat a ke tvorbě prostorových analýz. [10] 

V aplikaci lze pracovat se dvěma různými pohledy na mapu, a to se zobrazením 

geografických dat, nebo se zobrazením výkresu mapy. Výstupy z aplikace Arcmap 

mohou být tedy dvojí. Výsledkem je buď GIS, který lze publikovat na webu, nebo 

výkres mapových kompozic sloužící pro tisk. [10]   

• ArcCatalog – slouží k organizaci a správě geodat. Umožňuje používat nástroje  

pro vyhledávání informací, pro export a import dat, atd. Avšak verze ArcGIS for 

Desktop 10 a vyšší umožňuje využívat funkce ArcCatalogu přímo v  Arcmapu. Proto 

je tato aplikace při běžných pracích využívána samostatně jen minimálně. [10] 

3.1.2 Arctoolbox 

Uživatelské rozhraní Arctoolboxu nabízí komplexní sadu nástrojů pro zpracování 

prostorových dat. Konkrétně umožňuje správu, generalizaci a konverzi dat, dále 

zpracování formátu coverage, geokódování, vektorové a statistické analýzy. [10]  

 Rozsah poskytovaných nástrojů pro zpracování prostorových dat se odvíjí  

od licenční úrovně produktu. Kromě této sady nástrojů jsou k dispozici různé nadstavby 

ArcGIS, které poskytují další nástroje pro zpracování dat. 

 

3.1.3 Nadstavby ArcGIS 

Existuje spousta volitelných nadstaveb, které umožňují rozvinutější práci s rastrovými 

daty, 3D analýzy a další. [13]  

• ArcGIS 3D Analyst – Poskytuje nástroje pro tvorbu 3D dat a pro analýzu reliéfu 

(výpočet sklonu, expozice svahu nebo kubatur, tvorba profilů a jiné). Výstupy 

umožňuje uchovávat ve formátu TIN nebo převádět do rastrového formátu. 
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Těmito metodami lze zpracovávat buď výškopisná data nebo i data popisující 

výskyt nějaké veličiny, například teploty nebo znečištění. [10] 

Dále tato nadstavba poskytuje 2 specializované aplikace ArcScene a ArcGlobe. 

Aplikace ArcScene je určená pro prohlížení a analýzu menších datových sad  

a zobrazuje data jako 3D scénu, zatímco ArcGlobe je naopak používán  

při velkém množství dat a zobrazuje data na glóbu. [11] 

 

• ArcGIS Data Inreroperability – Rozšiřuje přístup k velkému množství různých 

formátů, např. CAD formátů DWG/DXF a jiné. [11] 

 

• ArcGIS Geostatistical Analyst  - Poskytuje nástroje pro vytvoření spojitého 

povrchu z diskrétně naměřených dat. Dále nabízí nástroje geostatistiky  

a umožňuje vytvářet prognózy. [11] 

 

• ArcGIS Data Reviewer – Slouží pro provádění kontrol atributů, topologie, 

prostorových vztahů, databázových údajů a další. K dispozici jsou také nástroje 

sloužící pro sledování a plánování údržby. [11] 

  

• ArcGIS Network Analyst – Pomocí této nadstavby se provádí prostorové síťové 

analýzy. Mezi nejběžnější úlohy patří analýzy stanovení nejkratší, popřípadě 

nejrychlejší cesty z bodu A do bodu B, atd. [11] 

 

• ArcGIS Publisher – Slouží ke sdílení a distribuci dat. K prohlížení dat vytvořených 

pomocí této nadstavby lze využít volně stažitelný prohlížeč ArcReader. Přístup 

k těmto mapám může být chráněn heslem nebo vystaven k nahlížení jen na 

určitou dobu. [11] 

 

• ArcGIS Schematics -  Umožňuje automaticky vytvářet schémata z dat, která mají 

definované vztahy s jinými prvky. Vykreslování schémat probíhá v různých 

grafických podobách a je možné je umísťovat do mapy. [11] 
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• ArcGIS Spatial Analyst – Nadstavba je hodná pro analýzy dat, které se spojitě 

mění, například nadmořská výška, teplota, a jiné. Umožňuje vytvářet rastrové 

vrstvy interpolací naměřených hodnot a pracuje s klasifikovanými rastry. 

Výstupem může být například výběr oblasti dle určitých kritérií nebo znázornění 

sklonu terénu a další. [11] 

 

• ArcGIS Tracking Analyst – Slouží pro sledování změn objektů v čase a pracuje 

s jakýmikoliv daty, jejichž údaje se v čase mění. Nabízí nástroj pro přehrávání 

těchto změn. [10] 

 

• ArcGIS Workflow Manager – Nachází uplatnění v řízení pracovních postupů  

a přístupu uživatelů k datům. Umožňuje plánovat program zaměstnanců  

nebo sledovat jejich plnění. Výstupem mohou být přehledy o stavu rozpracování 

úkolů a zaneprázdněnosti zaměstnanců. Tento nástroj je využíván pro zvýšení 

efektivity řízení práce. 
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4 MAPOVÉ PODKLADY 

Pro zpracování diplomové práce bylo využito několik druhů mapových podkladů, které 

budou stručně popsány v následujících podkapitolách. 

 Podklady od ČÚZK 4.1

Na základě oficiální žádosti nám byly v rozsahu pro studijní účely poskytnuty mapové 

podklady od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Všechny mapové 

podklady byly předány buď v rastrovém (*.tiff, *.jpg) nebo ve vektorovém (*.shp) formátu 

a umístěny v souřadnicovém systému S-JTSK. Mapové podklady byly použity pouze  

pro vypracování diplomové práce. Z důvodu neoprávnění publikace byly elektronické 

přílohy zveřejněny bez níže uvedených mapových podkladů. 

4.1.1 Základní mapa České Republiky 

Základní mapa ČR byla poskytnuta v měřítcích 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:200 000  

a to v takovém rozsahu, aby bylo pokryto celé zájmové území. Základní mapy středních 

měřítek jsou nejdůležitější součástí státního mapového díla. Vyznačují se topografickým 

charakterem a poskytují informace v oblasti polohopisu, výškopisu a popisu. Soubor 

těchto map je zpracován ve speciálním kladu mapových listů. Základní mapy v měřítcích 

1:10 000 až 1:50 000 se od roku 2001 vyhotovovaly technologií ze Základní báze 

geografických dat (ZABAGED) ČR a databáze geografických jmen ČR Geonames. 

V současnosti je nová podoba ZM dokončena pro celé území ČR a jejich průběžnou 

aktualizaci zajišťuje Zeměměřický úřad. Základní mapa České Republiky v měřítku  

1:200 000 (ZM 200) je od roku 2011 vyhotovována digitální technologií z Národní 

databáze Data200. Výdejní prostorovou jednotkou pro ZM jsou čtverce o stranách 2, 5, 10 

a 50 km. 

Mezi nejpodrobnější základní mapu středních měřítek patří Základní mapa České 

Republiky v měřítku 1:10 000 (ZM 10). Využití tohoto podkladu bylo především při kresbě 

liniových prvků. [14] 
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Obr. 11 - Základní mapa v měřítku 1:10 000 

 

4.1.2 ZABAGED 

Základní báze geografických dat České Republiky (ZABAGED) je digitální geografický model 

území ČR, který je ve správě Zeměměřického úřadu. Využívá se jako informační vrstva 

v systémech veřejné správy ČR a je hlavním zdrojem informací pro ZM ČR. Výškopisná  

a polohopisná část ZABAGED obsahuje 120 typů geografických objektů. Data ZABAGED 

jsou pravidelně aktualizována a díky přesným výstupům dat z dálkového průzkumu jsou 

navíc od roku 2012 systematicky zpřesňována. 

 Obsahem polohopisné části jsou 2D prostorové informace a popisné informace  

o sídlech, komunikacích, územních jednotkách, chráněných územích a další. Polohopis 

ZABAGED je spravován jako bezešvá databáze pro celé území státu. Výškopisná část 

ZABAGED poskytuje informace o terénním reliéfu a to prostřednictvím výškopisu 

znázorněného vrstevnicemi nebo digitálního modelu terénu v podobě pravidelné 

čtvercové sítě (grid). [14] Jednotlivé vrstvy byly poskytnuty od ČÚZK ve formátu *.shp.  

  

  



 

29 
 

4.1.3 SM 5 

Státní mapa v měřítku 1:5 000 patří mezi základní státní mapové dílo velkého měřítka  

a obsahuje polohopis, výškopis a popis. SM5 je zároveň státním mapovým dílem 

největšího měřítka, které zobrazuje výškopis. Výškopisná data jsou vrstevnice převzaté  

ze ZM 10 nebo ZABAGED a podkladem pro polohopisná data jsou katastrální mapy.  

Do zdrojů popisných dat řadíme katastrální mapy a databáze geografických jmen České 

republiky Geonames. Výdejní jednotkou je mapový list o velikosti 2x2,5 km, přičemž 

rozměry a označení vznikly odvozením ze Státní mapy 1:50 000. [14] 

 SM 5 byla poskytnuta v rastrovém formátu *.tiff a pro účely této práce posloužila 

k lokalizaci sklepních uliček. 

 

 

Obr. 12 - SM5 (katastr nemovitostí) 

4.1.4 Ortofoto ČR 

Jedná se o sadu barevných snímků o stejném kladu a rozměrech jako SM5  

(2 x 2,5 km). Ortofoto ČR je pravidelně aktualizováno ve dvouleté periodě, takže každý rok 

se provádí letecké měřické snímkování nad polovinou ČR. Dříve bylo Ortofoto ČR 

vyhotovováno s velikostí pixelu 0,5 m, ale nyní má pixel rastru velikost 0,25 m a navíc  

od roku 2010 bylo započato snímkování digitální kamerou, což přispělo ke zvýšení kvality 

Ortofota ČR. [14] 
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 Poskytnuto bylo ve formátu *.jpg a bylo využito jako podkladová mapa  

pro tiskové výstupy nebo pro tvorbu 3D animace v ArcScene. 

 

 

Obr. 13 - Ortofoto ČR 

4.1.5 Data200 

Jednotlivé vrstvy Topografické databáze České republiky (Data200) byly poskytnuty  

ve formátu *.shp. Podrobnost tohoto mapového podkladu odpovídá měřítku  

1: 200 000. Součástí Data200 je 50 typů geografických objektů a celá databáze je 

rozdělena do osmi vrstev, kterými jsou: administrativní hranice, doprava, geografická 

jména, sídla, vodstvo, různé objekty, vegetace, povrch a poslední je vrstva výškopisu, 

která je doplněna o stínovaný reliéf. Databáze je aktualizována vždy jednou za rok. 

Výdejní prostorovou jednotkou je kraj. Tyto vrstvy byly využity jako podklad pro tiskové 

výstupy. [14] 
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Obr. 14 - Data 200 

 

 Podklady od Jihomoravského kraje 4.2

4.2.1 Síť cyklostezek 

Jedním z podkladů poskytnutých Jihomoravským krajem byla síť cyklostezek, které  

se nachází na území kraje. Mapový podklad byl předán ve formátu *.shp  

a v souřadnicovém systému S-JTSK.  

 

 

Obr. 15 - Síť cyklostezek na území Jihomoravského kraje 
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4.2.2 Digitální model terénu 

Digitální model terénu byl poskytnut v souřadnicovém systému S-JTSK v rozsahu  

pro celý Jihomoravský kraj. Pro účely této práce byl využit jako vstupní vrstva  

pro jednoduché analýzy. Například pro tvorbu rastru znázorňující sklon terénu nebo 

vytvoření stínovaného povrchu terénu, který posloužil pro získání plastičtějšího dojmu ve 

2D zobrazení. 

 

Obr. 16 - Digitální model terénu - výřez zájmového území 

 

 Cykloturistická mapa od společnosti SHOCart 4.3

Od vydavatelství SHOCart byla získána cykloturistická mapa v rastrovém formátu *.jpg  

 v měřítku 1:50 000. Rozsah poskytnuté mapy zahrnuje zájmové území v regionu Pálava  

a Lednicko-valtický areál. Cykloturistická mapa, jako jediný ze získaných mapových 

podkladů, neobsahovala údaje o poloze a bylo potřeba ji transformovat. 

 



 

33 
 

 

Obr. 17 - Cykloturistická mapa SHOCart 

 

 WMS služby 4.4

Pokud nejsou k dispozici originální mapové podklady, pak se jako alternativní možnost 

nabízí využití webové mapové služby (WMS). Na webových stránkách ČÚZK jsou volně 

k dispozici internetové adresy jednotlivých WMS služeb, které stačí zkopírovat  

do příslušného políčka URL v daném softwaru. ČÚZK nabízí WMS službu pro katastrální 

mapu, SM 5, ZM, ortofoto, digitální model reliéfu, bodové pole a mnoho dalších.  
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5 SBĚR DAT 

Hlavní náplní terénních prací byl sběr dat bodových prvků podle předem stanových 

kategorií. (viz. Tab. 3) 

 

DRUH PODDRUH KONKRÉTNÍ SBÍRANÁ DATA 

Víno 
Vinařství, vinárna, vinotéka, vinný sklep, 

sklepní ulička 
Název, adresa, telefon, 
email, web, možnost 

degustace, ubytování (jen u 
druhu víno) a stravování, 

úschova kol, letní zahrádka, 
Cyklisté vítáni, otevírací doba 

Občerstvení 
Restaurace, pizzerie, fastfood, cukrárna a 

kavárna 

Ubytování 
Hotel a penzion, kemp, ubytování v 

soukromí 

Obchody a 
jiné 

Potraviny, smíšené zboží, supermarket, 
bankomat, půjčovna a úschovna kol 

Název, adresa, telefon, 
email, web, otevírací doba 

Zajímavosti 
Hrad a zámek, kostel, místo rozhledu, 
rozhledna, socha/památník, veřejné 

koupaliště, park, jiné památky 

Instituce 
Objekty státní správy a samosprávy, 
informační centrum, pošta, lékárna 

Cyklo bod Odpočívadlo, informační tabule, značení   

Vlaková 
zastávka 

  Název 

    Tab. 3 - Kategorizace bodových prvků 

 

 Zeno 20 (Leica) 5.1

Pro sběr dat v terénu byl využit přístroj Zeno 20 od firmy Leica, který je novinkou mezi 

nabízenými GIS přístroji a nese celou řadu výhod. Jednou z nich je intuitivní ovládání, 

které funguje na stejném principu jako ovládání dnešních běžně využívaných dotykových 

telefonů. Má nízkou hmotnost a vhodný tvar umožňující pohodlné držení přístroje v dlani.  



 

35 
 

 Přístroj je vybaven výkonným hardware, který je odolný vůči náročným terénním 

podmínkám, má velkokapacitní baterii, kameru s rozlišením 8 Mpx, dále je vybaven 

Bluetooth, Wifi a USB konektorem pro přenos dat a jiné.  

 Zeno 20 má integrovanou anténu a GNSS 

přijímač, se kterým je možné dosáhnout výborné 

přesnosti v rozsahu od metrové až po centimetrovou 

přesnost. Další velkou výhodou je možnost využití 

Gamtec. Jedná se o kombinaci přístrojů Zeno 20 

s DISTO S910, které jsou umístěné společně  

na jednom stativu.  Přičemž DISTO S910 je laserový 

dálkoměr s tzv. technologií P2P, která dokáže 

z daného místa určit vzdálenost mezi 2 libovolnými 

body s dosahem až 300 m.  Na základě propojení obou 

přístrojů se body zaměřené v  DISTO ukládají  

v Zeno 20, což umožňuje měření vzdálených nebo 

nedostupných bodů. [14] 

 

 Na rozdíl od softwaru ArcPad od společnosti 

Esri, který je určen pouze pro přístroje s operačním 

systémem Windows Mobile, nabízí Zeno 20 

přizpůsobivé softwarové řešení. Uživatel si může 

vybrat ze dvou operačních systémů, Android nebo Windows. Pro uživatelé Arcgis je však 

výhodnější operační systém Android, který je kompatibilní se softwarem Collector for 

ArcGIS. Navíc firma Leica vytvořila pro Android nové programy, jako jsou Zeno Mobile, 

který byl využit pro účely této práce a Zeno Connect, který zprostředkovává přesnou GNSS 

polohu dalším Android aplikacím. [14] Stačí tedy naistalovat Zeno Connect a nástroje 

tohoto programu běží vždy v popředí právě používané aplikace, čímž je zaručena možnost 

pracovat s přesnými souřadnicemi v prostředí jakékoliv aplikace. [17], [15] 

Obr. 18 - Leica Zeno 20 [16] 
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 Mimo jiné také firma Leica nabízí software Zeno Field, který je OEM verzí 

ArcPadu. Oproti softwaru ArcPad společnosti Esri poskytuje Zeno Field navíc několik 

užitečných funkcí. [17] 

 Zeno Mobile 5.2

Zeno mobile je program zajištující kompletní nástroje pro sběr dat. Má jednoduché  

a intuitivní uživatelské prostředí, které přináší řadu funkcí.           

 Strukturu vrstev je možné definovat během několika sekund před započetím 

měření přímo v terénu. Prvním krokem je založení projektu prostřednictvím rolovací 

nabídky a zvolení možnosti New pod záložkou Project. Při zakládání nového projektu byl 

vybrán souřadnicový systém CZ JT 13. Naměřená data byla do tohoto systému 

transformována na základě předdefinovaného transformačního klíče S JT 10. Dále byly 

prostřednictvím volby možnosti Layers pod záložkou MAP vytvořeny vrstvy, které byly 

předmětem měření (viz. Obr. 19). Následně byl zadán název vrstvy, typ geometrie a byly 

nadefinovány atributy. Jako podkladová mapa je k dispozici OpenStreetMap  

nebo ortofoto.  

 

Obr. 19 - Prostředí Zeno Mobile 1 [18] 
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 Ve stavovém řádku ve spodní části uživatelského prostředí se zobrazuje aktuální 

přesnost a množství satelitů, které jsou k dispozici. Přístroj tedy v průběhu měření 

neustále podává informace o tom, zda naměřená data odpovídají očekávané kvalitě.  

Pro zajištění přesnosti v řádu několika centimetrů je potřebné nastavit RTK korekce. RTK 

nastavení je dostupné v rozbalovací nabídce pod záložkou Settings (viz. Obr. 18) a dále 

GPS Corrections (RTK). Stisknutím tlačítka  , začnou být přijímány korekce. Dosažená 

přesnost je také závislá na druhu GNSS a na frekvencích. Dále základní uživatelské 

rozhraní nabízí možnost přiblížení aktuální polohy pomocí tlačítka . Stisknutím ikony 

měření  se vytvoří nový bod, přičemž každý nově vytvořený bod se automaticky 

přiřadí do předchozí použité vrstvy. Pro změnu vrstvy, či editaci atributů nově 

vytvořeného bodu, se zvolí tlačítko , na základě kterého se zobrazí nabídka  

viz. Obr. 20. 

 

Volba možnosti Edit Attributes nabízí možnost 

doplňování příslušných informací k jednotlivým 

atributům a pořízení fotografie. V případě, že chceme 

změnit cílovou vrstvu, zvolí se možnost s názvem 

vrstvy. Po stisknutí ikony udávající přesnost se zobrazí 

informace o bodu (souřadnice v zadaném 

souřadnicovém systému). 

 Export nasbíraných dat do počítače je možné 

provést klasickým způsobem, jako je umístění  

do složky pomocí USB kabelu, nebo lze využít webové 

uložiště Dropbox. Pro export dat slouží možnost More 

v záložce Project, která je dostupná po zobrazení  

 
Obr. 20 - Prostředí Zeno 
Mobile 2 [18] 
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rolovací nabídky (viz. Obr. 19).  Po stisknutí ikony  se zobrazí možnosti exportu. 

V případě volby obou z variant jsou nabízeny 3 možnosti exportu. Do formátu *.kml , 

*.ascii a Zeno Mobile Project (*.shp). Pro využití exportu prostřednictvím Dropboxu je 

nezbytné mít aktivní uživatelský účet. 

 Další unikátní vlastností Zeno Mobile je mimo jiné možnost navigace a vytyčování 

bodů. V případě propojení Zeno 20 s DISTO S910 je Zeno Mobile schopen překonat 

omezení globálních družicových navigačních systémů v oblastech vysokých stromů či 

hustých městských zástaveb. Aktualizace přinášející nové funkce a vylepšení Zeno Mobile 

lze pohodlně přijímat obdobným způsobem, jako je tomu u ostatních aplikací Android. 

[17] 
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6 TVORBA GIS V APLIKACI ARCMAP 

V následujícím textu je stručně popsána práce v ArcMap s tím, že největší pozornost je 

věnována popisu tvorbě bodových a liniových znaků. 

 Základní práce a nastavení  6.1

Před započetím prací byl nejprve sestaven adresář, do kterého byly postupně ukládány 

všechny výstupy. Pro přenos dat na jiný počítač musí být zachována struktura těchto 

adresářů. Přičemž při nastavení tzv. relativní cesty není nutné použít stejné umístění 

adresáře. To v případě použití tzv. absolutní cesty neplatí. Způsob ukládání relativní 

cestou má užitečné vlastnosti pro správnou funkci mapového dokumentu, zejména při 

práci s více počítači nebo při předávání dat druhé osobě. V nově založeném projektu byl 

dále nastaven souřadnicový systém S-JTSK, ve kterém byl vyhotoven GIS, a ve kterém byla 

taktéž získána naměřená data.   

6.1.1 Import vektorových prvků 

ArcMap nabízí možnost volby několika souřadnicových systémů. Pro tuto práci byl zvolen 

S-JTSK Křovák East-North, který používá záporné souřadnice a má prohozené osy 

(zjednodušeně řečeno X= -Y a Y= -X). [19]  

 Aby byla naměřená data správně zobrazena, musela být upravena  

do odpovídající podoby. K tomuto úkonu byl využit Open source program QGIS,  

ve kterém je tato operace velice snadná. Shapefiles získané z měření byly vyexportovány 

do souboru *.csv a následně v MS Excel zeditovány. Import dat v programu ArcMap ze 

souboru MS Excel lze provést více způsoby. Jedna z variant je pomocí File – Add data – 

Add XY data. Vyhledá se příslušný soubor typu *.xls a nastaví se správný souřadnicový 

systém. Tímto způsobem vzniknou vrstvy, které v atributových tabulkách postrádají 

sloupec FID. Takovéto vrstvy by nebylo možné editovat, proto byly v dalším kroku 

exportovány do formátu *.shp. Tímto způsobem byly importovány všechny vektorové 

vrstvy. Získaná data z měření již byla v požadovaném souřadnicovém systému a nebylo je 

tedy potřeba transformovat, čímž byla zachována původní přesnost dat.  
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 Příprava rastrových dat 6.2

Při importu rastrových podkladů do aplikace ArcMap se prostřednictvím dialogového 

okna objeví výzva k tvorbě tzv. pyramid. Výhodou využití pyramid je zvýšení rychlosti 

vykreslování obrazu. Nabízeny jsou 3 možnosti převzorkování obrazu, z nichž byla vybrána 

metoda nejbližšího souseda (Nearest neighbour). 

 Většina mapových podkladů v rastrové podobě již byla umístěna  

do souřadnicového systému S-JTSK.  S výjimkou cykloturistické mapy SHOCart, která 

neobsahovala údaje o poloze. Umístění do požadovaného souřadnicového systému bylo 

provedeno dodatečně prostřednictvím nástroje Georeferencing v prostředí ArcMapu. 

6.2.1 Georeferencování 

Podstata georeferencování spočívá ve výběru bodů na rastru, kterým je přiřazená poloha. 

Přiřazení polohy může být realizováno 2 způsoby. Buď potřebujeme znát přímo 

souřadnice některých bodů, nebo mít k dispozici jiný rastrový podklad, který je již 

umístěný v souřadnicovém systému a v něm jednoznačně identifikovatelné body, které je 

možné určit i v georeferencovaném rastru. V našem případě byla využita možnost druhá. 

Za identické body byly voleny převážně rohy budov nebo křižovatky komunikací a jako 

referenční vrstva posloužila Základní mapa v měřítku 1:10 000. [20] 

6.2.2 Ořezání rastru 

Většina rastrových podkladů byla získána pouze v potřebném rozsahu mapových listů  

a nebylo potřeba je ořezávat. Pouze digitální model terénu byl k dispozici pro celé území 

Jihomoravského kraje. Území pro ořezání rastru bylo vymezeno rozsahem ostatních 

mapových podkladů, konkrétně ortofota. Čímž byl zaručen dostačující rozsah a nevznikaly 

zbytečné přesahy. Nástroj pro ořez nalezneme v ArcToolbox -  Data Management Tools – 

Raster – Raster Processing – Clip. 
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 Bodové prvky 6.3

 Jedním z cílů této práce bylo vizualizovat bodové prvky vlastními navrženými 

znaky, které svým vzhledem přesně vystihují druh měřených dat. Návrh znaků byl 

vytvořen v rámci projektu Specifický výzkum Ing. Jiřího Ježka a doc. Ing. Dalibora 

Bartoňka, CSc. [34], [35] Zároveň bylo dalším požadavkem dostat znaky do formátu,  

ve kterém bude možné výstup publikovat na ArcGIS Online. 

 

 

Obr. 21 - Ukázka bodových znaků z jednotlivých kategorií  

 Jednou z možností vizualizace je použití 

rastrových obrázků, které ale nesou řadu nevýhod, 

například při zmenšování či oddalování znaku dochází ke 

ztrátě kvality. Proto byla vynaložena snaha použít znaky 

ve vyhovujícím vektorovém formátu. Aby byly znaky 

čitelné na různě barevných podkladových mapách, byl 

použit tzv. Hallo efekt, který umožňuje nadefinovat 

barvu a rozsah pozadí, který se bude zobrazovat pod 

znakem. 

Obr. 22 - Hallo efekt - znak 
vinařství na podkladu Ortofota 
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6.3.1 Export znaků do požadovaného formátu 

Jako vhodný kandidát pro zachování vektorových znaků po exportu z  ArcMapu do ArcGIS 

Online byl vybrán formát *.emf. Možnosti exportu do tohoto formátu byly testovány  

v několika vektorových grafických editorech, jako jsou Zoner Callisto, Inkscape a Open 

Office Draw. 

 V našem případě se vycházelo z navržené sady znaků v programu Zoner Callisto. 

Tento software nabízí export do mnoha rastrových i vektorových formátů, včetně *.emf. 

Avšak při zobrazení výstupu v ArcGIS Online znaky vykazovaly různé deformace, např. 

pootočení o 45o nebo se zobrazovaly jen velice zjednodušeným způsobem, který 

neodpovídal realitě. Z tohoto důvodu byl hledán jiný alternativní způsob. Jako nejlepší 

řešení byl zvolen postup vycházející z vektorizace rastrového obrázku (*.bmp), který byl 

vyexportován prostřednictvím výchozího programu. Vektorizace byla uskutečněna 

pomocí vektorového editoru Inkscape, který nabízí pro tento úkon jednoduchý nástroj 

(viz. Obr. 24). Avšak ani použití tohoto programu nevede k úplnému výsledku, jelikož 

nabízí pouze možnost uložit jako do požadovaného formátu, nikoliv export. Přičemž 

v případě volby uložit jako se výsledný znak při zobrazení v ArcGIS Online chová podobně 

jako v prvním případě. Proto byl takto zvektorizovaný znak uložen do formátu *.svg, který 

je rozpoznatelný programem Open Office Draw. V aplikaci Draw pak stačí otevřít soubor 

ve formátu *.svg, označit obrázek a zvolit možnost File – export. Po zobrazení dialogového 

okna je důležité zatrhnout možnost Selection, která zajistí, že výstupem bude pouze 

vybraný znak bez okolního pozadí. 

            

Obr. 23 - Schéma postupu převodu znaků do formátu *.emf 

•Zoner
Callisto

•*ZMF

*BMP

•Inkscape

•*BMP

*SVG
•Open Office 

Draw

•*SVG

*EMF
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Obr. 24 - Nástroj pro vektorizaci bitmapy v prostředí programu Inkscape 

 V případě tvorby zcela nových znaků je dle mého názoru nejvhodnější 

postupovat obdobně jako v předešlém případě s tím rozdílem, že znaky budou  

v grafickém vektorovém editoru Inkscape kresleny přímo, nikoliv vektorizovány. Avšak 

pokud by byl stanoven cíl pracovat s vektorovými znaky, tak se bez spolupráce s aplikací 

Draw nelze obejít. Alternativní možností by mohlo být nalezení jiného programu, který by 

nabízel lepší možnosti než výše uvedené testované programy. 
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 Liniové prvky 6.4

Při sběru dat v terénu byly zaznamenávány bodové prvky znázorňující změnu typu 

povrchu. K rozdělení trasy podle typu komunikace byla nápomocná veřejná aplikace 

silniční a dálniční sítě ČR, kterou zprostředkovává Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dělení 

trasy podle obtížnosti bylo vytvořeno na základě 3 faktorů. V prvé řadě bylo zohledněno 

překonané převýšení na trase, dále povrch a frekventované úseky na trase.  

 Vektorizací Základní mapy ČR v měřítku 1: 10 000 byl určen liniový průběh obou 

tras. Podle bodových prvků získaných buď měřením přímo v terénu, nebo určením 

v mapě, byly tyto linie rozděleny na jednotlivé části nesoucí informaci o druhu 

konkrétního úseku trasy. 

 

DRUH PODDRUH 

Povrch Asfalt, dlažba, hlína 

Typ komunikace 
Cyklostezka, místní komunikace, 

silnice II. a III. třídy 

Obtížnost Obtížnost 1, 2, 3 

 

Tab. 4 - Kategorizace liniových prvků 

Aby mohly být liniové prvky od sebe graficky odlišeny, bylo třeba jednotlivé vrstvy 

klasifikovat podle příslušných atributů, k čemuž posloužila nabídka Symbology, která se 

nachází v okně Layer properities (vlastnosti vrstvy). Toto okno se vyvolá stisknutím 

pravého tlačítka myši na dané vrstvě a dále volbou možnosti properities (vlastnosti).  

 Existuje více možností, jak podle atributů vrstvy klasifikovat. V tomto případě 

byla využita možnost Unique value, která spočívá v přiřazení konkrétního symbolu všem 

prvkům, které mají v daném poli atributové tabulky stejnou hodnotu. [12] 
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6.4.1 Vizualizace 

 Liniové prvky byly vizualizovány podle návrhu liniových znaků (viz. Příloha  

č. 4), který vznikl stejně jako návrh bodových znaků prostřednictvím výše zmiňovaného 

projektu. K tvorbě a úpravě znaků byla využita nabídka okna Symbol Selector. Jednou 

z možností, jak vyvolat toto dialogové okno, je dvojklikem na vybraný symbol přímo 

v tabulce obsahu v prostředí programu ArcMap. 

 Součástí geografického informačního systému obou cyklostezek je návrh 

alternativní trasy za účelem menší náročnosti či navštívení turisticky zajímavějšího 

prostředí. Hlavní a vedlejší trasy jsou od sebe barevně odlišeny. Pomocí nástroje Color 

Selector, který je dostupný přes dialogové okno Symbol Selector (viz. Obr. 25), byly 

vybrány vhodné barvy a následně uloženy do palety barev, aby byly snadno přístupné  

i pro další použití.  

 

Obr. 25 - Prostředí Color Selector 
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 Pevně stanovené barevné složení bylo též pro druh komunikace, povrch  

a obtížnost (viz. Tab. 5) 

  R G B 

Vinařská cyklostezka 243 41 203 

Alternativní trasa 245 122 182 

Druh komunikace 138 138 138 

Povrch a obtížnost 60 60 60 

Tab. 5 - Stanovené barevné složení 

 Některé liniové znaky jsou složeny ze dvou a více vrstev a jejich tvorba vyžaduje 

rozsáhlejší nastavení, bylo tedy potřeba využít podrobnější editor vlastností symbolů, 

nebo-li Symbol property editor, vyvolaný stisknutím tlačítka Edit symbol v okně Symbol 

Selector. Dialogové okno umožňuje přidávat/odebírat nebo kopírovat/vkládat vrstvy  

a jednotlivě s nimi pracovat. Nabídka záložek se mění dle zvoleného typu liniových 

symbolů, kterých je k dispozici několik (viz. Obr. 26). 

 

Obr. 26 - Prostředí Symbol Property Editor 
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• Simple Line Symbol - Jedná se o obyčejnou linii, která se rychle vykresluje, lze 

pevně stanovit její šířku a využívá pouze předdefinované vzory (např. čárkovaná 

nebo čerchovaná linie) 

• Cartographic Line Symbol - Tento typ má rozsáhlejší možnosti nastavení než 

Simple Line Symbol. Je vhodný například pro vykreslování jednoduchých 

odsazených linií od středu.  

   Nabízí 3 druhy záložek, které jsou dostupné ve všech ostatních typech 

liniových symbolů, kromě Simple Line Symbol a Picture Line Symbol. První v pořadí 

je záložka Cartographic Line, kde je možné nastavit barvu (Color) a šířka čáry 

(Width). Záložka Template nabízí rozsáhlé možnosti nastavení rozestupů mezi 

jednotlivými znaky, které jsou součástí liniového symbolu. Poslední nabízenou 

možností je nastavení záložky Line Properities, kde je možné nadefinovat odsazení 

(offset). 

• Hash Line Symbol - Vytváří symbol složený z opakujících se liniových segmentů 

vzniklých rozsekáním linie podle stanovené vzdálenosti (šířky segmentů)  

a intervalu zobrazování. Oproti předchozímu typu obsahuje navíc záložku Hash 

Line sloužící pro nastavení parametrů linie, která bude předmětem dělení. 

• Marker Line Symbol - Umožňuje tvorbu liniových znaků složených z opakujících se 

symbolů vybraných z nabízené knihovny v aplikaci Arcmap a umístěných podél 

linie po určitých intervalech. Výběr symbolů je k dispozici v záložce Marker Line. 

• Picture Line Symbol - Linie tvořená z obrázků ve vektorovém (*.emf) nebo 

rastrovém (*.bmp) formátu. Tato obrázková linie může dramaticky snížit rychlost 

vykreslování a obvykle nevytváří esteticky příjemné výsledky. Doporučuje se raději 

používat předchozí typy liniových symbolů. [21] 

 Pro tvorbu liniových znaků byly využity všechny typy symbolů s výjimkou Picture 

Line Symbol.  
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6.4.2  Postup tvorby liniových znaků 

Grafický základ všech druhů linií tvoří hlavní nebo alternativní trasa a při současném 

zobrazení i ostatních druhů linií vzniká požadovaný liniový znak. V případě liniového 

symbolu hlavní a alternativní trasy se jedná jen o obyčejnou linii o stanovené barvě  

a šířce. Všechny linie druhu typ komunikace se vyznačují lemovkou podél symbolu hlavní 

nebo alternativní trasy, která má jednotnou barvu, šířku a odsazení. Hodnota odsazení 

byla určena tak, aby vyhovovala šířce linie hlavní a alternativní trasy (viz. Tab. 6). 

 

 

Tab. 6 - Rozdělení trasy podle typu komunikace 

 Pro vykreslení symbolu místní komunikace byl použit typ Hash Line Symbol, 

pomocí něhož byla vytvořena přerušovaná čára. V záložce Hash Line lze nastavit úhel 

stočení jednotlivých segmentů. Výchozí nastavení nabízí úhel 90o, ale v tomto případě 

bylo použito nulové stočení. U ostatních typů liniových symbolů je hodnota Width, 

v záložce Cartographic Line chápána jako informace o šířce čáry, avšak v  tomto případě 

jde o délku jednotlivých segmentů. Šířku čáry lze nastavit v nabídce Hash Symbol, která 

slouží pro nastavení požadovaných parametrů dělené linie. Dále byl nastaven optimální 

rozestup jednotlivých částí linie zadáním vhodného počtu intervalů v záložce Template. 

Výsledný liniový symbol je složen ze dvou stejných čar lišících se pouze znaménkem 

v hodnotě odsazení. 
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Obr. 27 - Dostupné záložky pro typ linie Hash Line Symbol 

    

 Tvorba linií silnice II. a III. třídy byla podstatně jednoduší. Využit byl typ 

Cartographic Line Symbol s jednotným nastavením barvy, šířky a odsazení. Oba symboly 

jsou totožné s tím rozdílem, že v případě silnice II. třídy je výsledkem liniový symbol 

složený ze 4 stejných čar lišících se opět pouze odsazením.  

 Tvorba liniových znaků typ komunikace nebyla oproti povrchu a obtížnosti závislá 

na jiných druzích linií. V případě těchto dvou druhů linií bylo potřeba dbát na vzájemné 

propojení. Aby při zobrazení obou vrstev nedošlo k překryvu dílčích znaků na linii, je 

důležité správně nastavit rozestupy, popřípadě intervaly. K tomuto účelu je využívaná 

záložka Template, která je dostupná v obou použitých typech liniových symbolů. Oba 

druhy linií jsou složeny z rovnoměrně rozložených znaků (viz. Tab. 7, 8, 9) 
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Tab. 7 - Rozdělení trasy podle druhu povrchu 

 

 

Tab. 8 - Rozdělení trasy podle obtížnosti 

 

 

Tab. 9 - Souběh linií s druhem povrchu asfalt a obtížností 1 

 

 Nejprve bylo vymezeno umístění znaků pro liniový symbol povrchu a v případě 

obtížnosti se nastavilo rozložení znaků tak, aby došlo k vycentrování značky do mezery, 

přičemž černě zvýrazněné čtverce znázorňují polohu umístění znaku. Důležité je také 

nastavení stejné hodnoty intervalu. (viz. Obr. 28, 29, 30).  
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Obr. 28 - Template - povrch 

 

Obr. 29 - Template - obtížnost 1 

 

Obr. 30 - Template - obtížnost 2 

 K tomu, aby se znaky vzájemně nepřekrývaly, nestačí vhodné nastavení 

rozestupů v záložce Template. Důležité je dbát na to, aby všechny linie začínaly a končily 

ve stejném bodě a aby linie, které jsou na sebe vrstveny, nebyly kresleny protisměrně. 

Další faktor způsobující nerovnoměrné zobrazování znaků je zakřivení komunikace. Vliv 

tohoto faktoru bohužel nelze v softwaru nijak potlačit. 

 Stejně jako typ komunikace, tak i znaky pro znázornění povrchu a obtížnosti mají 

jednotnou barvu a jejich velikost se liší dle jednotlivých poddruhů. Tyto parametry byly 

nastaveny v záložce Cartographic Line příslušného typu liniového symbolu. 

 Pro vizualizaci symbolu povrchu byl použit typ Marker Line Symbol, který nabízí 

rozsáhlý výběr znaků. Přes volbu záložky Marker Line - symbol - Edit symbol se zpřístupní 

další dialogové okno Symbol Property Editor, které nabízí několik typů znakových 
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symbolů. Pro znázornění poddruhů asfalt, hlína a dlažba byly využity znaky z nabídky 

Character Marker Symbol (viz. Obr. 31).  

 

 

 

  

 Symbol dlažby byl vytvořen ze dvou znaků, tedy ze 

dvou vrstev, které dohromady vizuálně vytváří jeden 

symbol. Oba znaky musí mít nastavený stejný interval, aby 

přiléhaly přesně na sebe. Konkrétně se jedná o spojení čtverce 

a kříže. (viz. Obr. 32)     

 Pro grafické znázornění obtížnosti byl využit již zmiňovaný typ Hash Line Symbol, 

ale tentokrát se ponechalo výchozí nastavení stočení segmentů na 90o. Přičemž jednotlivé 

stupně obtížnosti byly od sebe odlišeny počtem segmentů zobrazených v těsné blízkosti. 

Toho bylo docíleno nastavením rozestupů v záložce Template (viz. Obr. 30). 

 

       

Obr. 32 - Tvorba 
symbolu dlažby 

Obr. 31 - Prostředí Character Marker Symbol 
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6.4.3 Převod liniových znaků do ArcGIS Online 

 Jak již bylo zmíněno, tak bodové znaky ve formátu *.emf se do ArcGIS Online 

podařilo převést bez problému, zato o liniových nelze tvrdit totéž. Navržené liniové znaky 

jsou složeny z několika vrstev, z opakujících se symbolů nebo ze svislých a vodorovných 

liniových segmentů vzniklých pomocí symbologie Hash Line a Cartographic Line. Zde 

nastává problém, neboť ArcGIS Online podporuje pouze jednovrstvé liniové znaky 

vytvořené prostřednictvím symbologie Simple Line. Pokud jsou použity jiné než výše 

jmenované typy symbolů, jsou po exportu do ArcGIS Online automaticky převedeny opět 

na jednoduchý liniový symbol, který co nejlépe reprezentuje originál. [22] 

 Tuto situaci je možné řešit dvěma způsoby. Jedním z nich je vytvoření nové sady 

liniových znaků speciálně pro ArcGIS Online tak, aby respektovala výše uvedená omezení 

a zároveň se co nejvíce podobala původnímu návrhu. Další variantou je využití tzv. Tiled 

mapové služby (viz. kapitola 8.1.2 Publikace Tile layer). Jejíž nevýhodou je, že slouží pouze 

pro účely vizualizace, nikoliv editace. S přihlédnutím na účel využití publikovaného GIS je 

tato služba dostačující.  Zároveň umožňuje uskutečnit jeden z cílů této práce, kterým je 

zobrazení symbologie liniových prvků při převodu do ArcGIS Online rovněž jako 

v prostředí ArcMapu.  

 Měřítka zobrazování vrstev 6.5

 Proto, aby byla mapa čitelná v různých měřítkách, byly vytvořeny celkem  

4 sady vrstev všech liniových prvků. Přičemž pro každou sadu vrstev bylo nastaveno jiné 

rozmezí měřítek zobrazování. Stejně tak bylo nastaveno i zobrazovaní podkladových map. 

Například pro ZM 200 je aktivní sada vrstev nastavená pro všechna měřítka menší jak  

1: 50 000. Stejně tak pro ZM 50 je aktivní sada vrstev v rozmezí měřítek  

1: 49 999 – 1: 25 000, obdobně jsou nadefinovány i zbylé sada vrstev (viz. Tab. 10)  
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LINIOVÉ PRVKY 

Měřítkové sady MIN MAX Podkladové mapy 

1 ∞ 1:50 000 ZM 200 

2 1:49 999 1:25 000 ZM 50 

3 1:24 999 1:10 000 ZM 25 

4 1:9 999 ∞ ZM 10 

Tab. 10 - Měřítkové sady liniových prvků 

 Čitelnost bodových prvků byla zajištěna vytvořením 2 sad vrstev bodových prvků 

a nastavením postupného zobrazování jednotlivých vrstev. Z důvodu velmi hustého 

rozložení bodových prvků byly vytvořeny 2 sady vrstev. První sada je určena jen  

pro měřítka menší jak 1:25 000 a obsahuje pouze vrstvy víno, občerstvení a obchody, 

které byly vybrány jako nejdůležitější z hlediska potřeb vinařské cykloturistiky. Znaky 

v těchto vrstvách mají menší velikost stanovenou tak, aby se příliš nepřekrývaly.  

 

BODOVÉ PRVKY 

Měřítkové sady MIN MAX Kategorie 

1 

∞  1:25 000 Občerstvení 

∞ 1:25 000 Víno 

1:40 000 1:25 000 Obchody a jiné 

2 

1:24 999 ∞ Občerstvení 

1:24 999 ∞ Víno  
1:24 999 ∞ Obchody a jiné 

1:24 999 ∞ Ubytování 

1:15 000 ∞ Zajímavosti 
1:10 000 ∞ Instituce 

1:8 000 ∞ Vinařské akce 

1:8 000 ∞ Vlakové zastávky 

1:8 000 ∞ Cyklo bod 

Tab. 11 - Měřítkové sady bodových prvků 

 Součástí druhé sady vrstev jsou všechny bodové vrstvy s tím, že je nastaveno 

postupné zobrazování bodových prvků se zvětšujícím se měřítkem, a to opět s ohledem 

na důležitost potřeb vinařského cykloturisty. 
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Obr. 34 - ZM 50 - zobrazené bodové znaky 

Obr. 35 - ZM 10 - zobrazené bodové znaky 

Obr. 33 - Detail ZM 50 

Obr. 36 - Detail ZM 10 



 

56 
 

 V ArcMapu je více možností, jak nastavit zobrazování vrstev pro určité měřítkové 

rozmezí. Jednou z nich je využití záložky general v dialogovém okně Layer properities 

(vlastnosti), která se vyvolá stisknutím pravého tlačítka myši na cílové vrstvě.  

Při povolení možnosti Don´t show layer when zoomed se zaktivní možnost zadání 

požadovaného rozmezí (viz. Obr. 37) 

 

Obr. 37 - Nastavení rozmezí měřítek pro zobrazování vrstev 

 Obdobně lze provést nastavení též pomocí kliknutí pravého tlačítka myší  

na cílovou vrstvu a výběrem nabídky Visible scale Range a dále možnosti Set minimum 

scale nebo Set maximum scale. Zde není zadávána přímo hodnota rozmezí zobrazovaného 

měřítka, ale rozmezí se nastaví podle aktuálního stavu. 

 Pro každou měřítkovou sadu liniových prvků bylo navíc potřeba vytvořit speciální 

styl zahrnující všechny liniové znaky s upravenými parametry tak, aby co nejlépe 

vyhovovaly příslušnému měřítkovému rozmezí. 
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 Uchování bodových a liniových znaků 6.6

Aby mohly být vytvořené liniové znaky uchovány pro další použití, bylo nutné je uložit  

do předem vytvořeného stylu. Odkaz na příslušné dialogové okno Style References se 

nachází v nabídce okna Symbol Selector. Dále stačí vybrat možnost Create new style.   

 Cesta k vytvořenému souboru ve formátu *.style ve výchozím nastavení vede  

do uživatelské složky a její pod složky Arcmap. Úskalím při vytváření nového stylu je 

skutečnost, že před uložením jednotlivých liniových znaků do tohoto stylu je nejprve 

zapotřebí znovu otevřít aktuální projekt. V případě importu liniového stylu stačí zvolit 

možnost Add style to list v dialogovém okně Style References. 

 Další způsob uchování vytvořených liniových znaků je export jednotlivých vrstev 

do formátu *.lyr. Tento formát uchovává tzv. definici vrstvy, to znamená, že obsahuje 

informace o formátu zobrazení vrstvy. Pokud je našim cílem, aby se při předání dat druhé 

osobě data zobrazovala nadefinovaným způsobem, pak je na místě připojit k datům i tyto 

soubory. Import formátu *.lyr je možné provést na kartě Layer Properties v záložce 

Symbology. Při výběru možnosti Categories se objeví záložka Import, pomocí které je 

možné proces realizovat. [20] 

 Databáze 6.7

Pro lepší přehlednost a možnost efektivnějšího vyhledávání informací byla data uložena 

do geodatabáze.  

 Geodatabáze je prostorová databáze, která slouží pro ukládání, dotazování  

a manipulaci s geografickými informacemi a prostorovými daty. [19] 

 Základem každé databáze jsou tabulky, které jsou mezi sebou zpravidla 

propojeny. První krok při tvorbě databáze je sběr dat. Data, která nebylo možné sbírat 

přímo v terénu, byly do atributových tabulek jednotlivých vrstev doplněny později pomocí 

internetu. Jednalo se především o kontaktní údaje, jako jsou telefon, email či webové 

stránky. 
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6.7.1 Tvorba geodatabáze 

Existuje několik typů geodatabází. Pro tuto práci byla zvolena osobní geodatabáze 

(Personal geodatabase), která ukládá data do souboru MS Access (*.mdb). Limitní 

databázová velikost jsou 2 GB, ale z důvodu nízké rychlosti se nedoporučuje pracovat 

s objemem dat v databázi přesahující 500 MB. Osobní geodatabáze může být prohlížena 

více uživateli zároveň, ale nikoliv editována.[21] 

 Geodatabáze se skládá z několika částí, přičemž základním prvkem je tzv. prvková 

třída (feature class). Jedná se o tabulku prvků, které jsou stejného geometrického typu. 

Tento prvek geodatabáze byl využit hned několikrát, a to jednak pro uložení 

samostatných shapefiles, jako jsou cyklo bodové prvky, vinařské akce nebo vlakové 

zastávky a jednak pro zobrazení atributových tabulek ostatních měřených bodových prvků 

do jediné prvkové třídy Služby. V tomto případě bylo zapotřebí, aby všechny zájmové 

vrstvy měly shodné atributy (včetně datového typu) a byly uspořádány do stejného 

schématu. [23] 

 Prvkové třídy mohou být v databázi obsaženy samostatně nebo mohou být 

součástí tzv. prvkové sady (Feature dataset). Každá sada prvků může sdružovat ty prvkové 

třídy, které spojuje stejný tematický celek, například se jednalo o liniové prvky. [23], [24] 

 Další prvek geodatabáze, který byl uplatněn v rámci této práce, je tabulka 

(Table). Tento prvek nelze spojovat do datasetu a vystupuje tedy vždy samostatně.   

6.7.2 Relace databáze a její zobrazení v MS Access 

Jednou z významných možností databází je propojení tabulek na základě shodného 

sloupce. Pro vytvoření relací nabízí ArcMap funkci Join a Relate. V našem případě bylo 

propojení provedeno pomocí funkce Relate, na základě vztahu 1:N, který říká, že jeden 

údaj v tabulce odpovídá několika údajům v tabulce druhé. [19] Konkrétně se jednalo  

o propojení tabulky Obec, na základě shodného atributu ZUJ s příslušnými atributovými 

tabulkami. Výsledkem je možnost zobrazení doplňkové informace o obci k libovolnému 

prvku z propojené tabulky. Pro vytvoření přehledného schématu databáze byl využit MS 

Access (viz. Obr. 38) 
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Obr. 38 - Relace databáze v MS Access 

7 ANALÝZY A DATABÁZOVÉ DOTAZY 

Nad měřenými daty byly vytvořeny jednoduché analýzy a sestaveny atributové  

a prostorové dotazy. 

 Atributové dotazy 7.1

Možnost vyhledání informací patří mezi základní funkce každého funkčního geografického 

informačního systému. Pomocí příkazů vytvářených prostřednictvím dotazovacího jazyku 

SQL (Structured Query Language) se tvoří tzv. atributové dotazy, které slouží k výběru 

zájmových objektů.  

 Dialogové okno pro sestavení SQL dotazu je dostupné přes záložku Selection  

a možnost Select By Attributes. Pro sestavení dotazu je potřeba zadat vrstvu, ze které mají 

být prvky vybrány a metodu výběru, která určuje, zda se výběr vytvoří do nové vrstvy, 

nebo se přidá, odstraní či vybere ze stávajícího výběru. V levé části dialogového okna jsou 

zobrazeny všechny sloupce ze zadané vrstvy a naproti tomu v pravé části okna se  

při označení libovolného sloupce a volbě možnosti Get Unique Values zobrazí všechny 

možné hodnoty daného sloupce, ze kterých je posléze vytvořen SQL dotaz. 
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Z dostupných atributů zájmových vinařských stezek byly na ukázku vytvořeny tyto dotazy: 

1. Ubytování s možností úschovy kol a degustace vín 

SELECT FROM Sluzby WHERE DRUH = 'ubytování' AND USCH_KOL = 'ano' AND 

DEGUSTACE = 'ano' 

2. Restaurace s možností posezení v letní zahrádce 

SELECT FROM Sluzby WHERE PODDRUH = 'restaurace' AND LET_ZAHR = 'ano'  

3. Objekty kategorie “víno“, kde je možná degustace  

SELECT FROM Sluzby WHERE DRUH = 'víno' AND DEGUSTACE = 'ano' 

 

 Prostorové dotazy a analýzy  7.2

Základem prostorových analýz je ArcToolbox, jehož sady nástrojů byly využity k následující 

práci.  

7.2.1 Analýza nalezení vhodných stravovacích zařízení 

Cílem této analýzy je najít zařízení, kde se může cyklista na své cestě stravovat a to tak, 

aby se nevzdálil o více jak 1 km od průběhu trasy a zároveň aby se stravovací zařízení 

nenacházelo více jak 5 km od jeho aktuální polohy. 

 Pro ztvárnění myšlenky pracovního postupu byl použit Model Builder, což je 

aplikace, která se využívá k tvorbě a správě modelů znázorňujících řetězec použitých 

geoprocessingových nástrojů (viz. Obr. 39). [21] 

 Postup zkonstruování pracovního postupu je následující. Mezi vstupní vrstvy 

patří liniový shapefile hlavní trasa a bodový shapefile občerstvení. Nástrojem Buffer byla 

vytvořena oblast kolem zadané trasy do vzdálenosti 1 km na obě strany od linie. Pomocí 

jazyka SQL byla sestavena kritéria pro výběr atributů z vrstvy občerstvení. Předmětem 

výběru byla všechna zařízení umožňující stravování. Tento úkon byl uskutečněn pomocí 

nástroje Select a výsledkem byla bodová vrstva obsahující prvky, které splňují dané 

podmínky. Nakonec se provedl průnik mezi polygonovou vrstvou znázorňující oblast  

o dané šířce podél trasy a vybranými bodovými prvky. Práce v aplikaci Model Builder byla 

ukončena ověřením modelu (pomocí tlačítka  ) a následně spuštěním (pomocí tlačítka 

 ). Všechny použité nástroje jsou součástí sady nástrojů Analysis Tools. 
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Obr. 39 - Prostředí aplikace Model Builder 

 

 Pro dokončení výběru, tedy pro zohlednění faktoru vzdálenosti od polohy 

cyklisty, byl použit prostorový dotaz. Funkce Select By Location je obdobou funkce Select 

By Atributes s tím rozdílem, že v tomto případě se zohledňuje poloha vybíraných prvků 

vůči zdrojové vrstvě, kterou je v tomto případě vrstva Pozice cyklisty. K dispozici je několik 

metod výběru. Zvolena byla možnost vytvořit nový výběr (select features from) z vrstvy, 

která byla výsledkem předchozí analýzy. Vstupní vrstvy jsou tedy minimálně 2 a je možné 

mezi nimi provádět různé operace. V našem případě byla využita operace Area within  

a distance of the Source layer feature, která říká, že budou vybrány prvky ležící  

do stanovené vzdálenosti od zdrojové vrstvy.  Výsledkem je zvýraznění odpovídajících 

prvků v atributové tabulce i v grafice (viz. Obr. 40). Výběr je možné exportovat  
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do samostatného shapefile. Tento postup lze aplikovat na jakékoliv kombinace výběru 

prvků z databáze dle potřeb cyklisty.  

 

 

Obr. 40 - Analýza nalezení vhodného stravovacího zařízení 

 

7.2.2 Podélný profil 

Zájmové stezky byly rozděleny do přibližně stejných úseků, ke kterým jsou ve výsledném 

GIS k nahlédnutí odpovídající podélné profily. Profily byly z důvodu lepší přehlednosti  

a názornosti převzaty ze stránek cyklo-jizni-morava.cz. Z tohoto zdroje byly vygenerovány 

jednak profily v rastrovém formátu a jednak průběh trasy profilů ve formátu *.gpx. 

Převod souborů z formátu *.gpx do *.shp byl proveden pomocí nástroje GPS to Featrure, 

který je součástí sady nástrojů Conversion Tools. Formát *.gpx může uchovávat data 

dvěma způsoby, v našem případě se jednalo o waypoints (body na trase). Výsledkem byl 

tedy bodový shapefile, který byl posléze převeden na liniový, a to pomocí nástroje Points 

to Line, který je součástí sady nástrojů Data Management Tools. Výsledná liniová vrstva 
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Profily obsahuje vektorové liniové prvky znázorňující průběh trasy profilů a odkaz  

na internetové uložiště, kde jsou profily k nahlédnutí. Podélné profily jsou ve 

vyhotoveném GIS důležité zejména pro upřesnění informace o obtížnosti trasy na daném 

úseku. 

  Podélný profil části alternativní trasy vedoucí přes vinařskou naučnou stezku 

Stará hora u Novosedel byl na ukázku vytvořen i v aplikaci ArcMap. Pro tvorbu profilu je 

zapotřebí mít předmětnou linie ve 3D, toho docílíme pomocí nástroje Interpolate Shape, 

který je součástí sady nástrojů 3D Analyst Tools. Nástroj vyžaduje 2 vstupní vrstvy, a to 

výškový podklad a 2D linii. Samotný profil byl vytvořen pomocí nástroje 3D Analyst, pro 

který je potřeba vybrat výškový podklad a prostřednictvím nástroje Select by Rectangle 

byla v grafice označena příslušná linie. Stisknutím tlačítka  byl profil vytvořen  

a následně byl upraven do výsledné podoby (viz Obr. 41).  

 

 

Obr. 41 - Podélný profil - úsek vedlejší trasy u Novosedel 
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8 MOŽNOSTI PUBLIKACE DAT NA WEBU 

Jedním z hlavních cílů bylo výsledný GIS publikovat na webu. Jako nejvhodnější způsob 

byla shledána prezentace dat na ArcGIS Online, popřípadě v aplikaci Marushka. 

 ArcGIS Online 8.1

ArcGIS Online je veřejně dostupná aplikace pro publikaci, prohlížení a sdílení dat umístěná 

na internetovém portále a označovaná jako GIS v cloudu. Podporuje spolupráci uživatelů 

prostřednictvím sdílení dat přes internet a je tedy vhodnou volbou pro zpřístupnění dat 

v rámci organizace nebo pro publikaci dat veřejnosti. [10],[11]  

 K dispozici jsou různé možnosti sdílení dat, data mohou být například viditelná 

pouze pro autora, pro skupinu uživatelů nebo mohou být zcela veřejná. [25] 

 Vybrané funkce ArcGIS Online lze pro osobní nekomerční účely využívat zdarma 

prostřednictvím veřejného účtu. Uživatelé se navíc mohou k veřejnému účtu přihlásit 

pomocí facebookového účtu nebo učtu Google. V případě potřeb širšího využívání služeb 

ArcGIS Online nebo užití pro komerční účely se zřizuje předplatné. Existuje několik úrovní 

předplatného, které se liší počtem uživatelů. Jednotlivým uživatelům jsou dále přiděleny 

role: uživatel (User), vydavatel (Publisher) a administrátor. V rámci diplomové práce mi 

byla zapůjčena role vydavatele, tudíž v mé pravomoci bylo data editovat i publikovat. [11] 

 Data mohou být do ArcGIS Online přidána několika způsoby, nejsnadnější je 

přidání mapové služby přímo z prostředí ArcMapu, přičemž v tabulce obsahu (Table  

of Contents) musí zůstat přítomny jen vrstvy určené k publikaci. Nejprve je nutné se 

přihlásit do ArcGIS Online (File – Sign In) a v dalším kroku je třeba se rozhodnout, zda 

budou vytvářeny tzv. mapové dlaždice (Tile layer), které jsou vhodné zejména pro data, 

která nejsou často aktualizována a mají sloužit pouze pro účely vizualizace nebo zda 

budou vytvářeny vrstvy prvků (Feature layer). Tuto možnost je vhodné volit, pokud 

potřebujeme data vystavit na webu nejen pro zobrazení, ale i pro jiné účely. [25], [26] 
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8.1.1 Publikace Feature layer 

 Publikace prostřednictvím Feature layer byla využita pro všechny bodové vrstvy, 

profily a sklepní uličky. Pro tento způsob publikace se v nabídce File zvolí Share as – 

Service a následně se provede nastavení sdílené služby prostřednictvím dialogového okna 

Service Editor. V záložce Capabilities musí být vybrána možnost Feature Access, na základě 

které je možné nadefinovat operace, které budou na daných vrstvách povoleny. Lze 

povolit přidávání dat, mazání, dotazování, synchronizaci a aktualizaci (viz. Obr. 42). 

 

Obr. 42 - Service Editor - Feature Access 

 Existuje několik dalších vlastností, které je potřeba před publikací nastavit. 

Jednak je nutné vyplnit popisné údaje v záložce Item Description, konkrétně jde o stručné 

shrnutí informací o naší mapové službě (Summary), a jednak vypsat klíčová slova (Tags), 

která jsou od sebe oddělena čárkami.   Dále v záložce Sharing se nastaví možnosti sdílení. 

Měřítková omezení se zde nenastavují, jsou tedy převzata z nastavení v prostředí 

ArcMapu. [21] 

 V okamžiku, kdy jsou provedena potřebná nastavení, můžeme přistoupit 

k analýze, která se vyvolá stisknutím tlačítka . Tento příkaz zkoumá mapu  

a zjišťuje, zda může být zveřejněna. Na základě analýzy mohou být zobrazeny chyby 

(Errors), které je nutné opravit, nebo varování (Warnings) a informační zprávy 

(Messages), jejichž oprava není nutná, ale může vést ke zlepšení výkonu či vzhledu vrstev. 

Dále je zde možnost náhledu  , který nám může poskytnout představu o tom, jak 

budou vrstvy vypadat při prohlížení na webu. Po opravě chyb, popřípadě varovaní, se 

přistoupí k možnosti publikovat . Publikovanou vrstvu nalezneme v prostředí 
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ArcGIS Online v záložce Můj obsah a můžeme ji např. přidat do nové či stávající mapy, 

zobrazit si o ní podrobné informace, a další. [26] 

8.1.2 Publikace Tile layer 

Jako vrstvy dlaždic (Tile layer) byly publikovány liniové prvky znázorňující trasu, a to 

z důvodu zachování složitější symbologie. Vrstvy dlaždic lze umístit na ArcGIS Online 

dvěma způsoby. 

 Jednou z možností je: File → Share As → Service→ Publish a service . Obdobně 

jako v případě publikace Feature layer se prostřednictvím dialogového okna Service Editor 

provede potřebné nastavení. V záložce Capabilities se zvolí možnost vytváření mapových 

dlaždic (Tiled Mapping). Na základě této volby se zobrazí záložka Caching, která umožňuje 

nastavit schéma, měřítková omezení a zobrazuje odhadovanou velikost Cache. V tomto 

případě je nastavení měřítkového rozmezí velmi důležité. Je potřeba jej nastavit tak,  

aby bylo dostačující a zároveň s ohledem na velikost Cache, neboť platí, že čím širší 

rozmezí, tím dosahuje Cache vyšší velikosti. Další faktor ovlivňující velikost je kvalita, 

kterou lze nastavit v dialogovém okně Calculate Cache Size.  

 

Obr. 43 – Dialogové okno Service Editor 
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 V záložce Advanced Settings je možné provést pokročilejší nastavení, např. se 

jedná o nastavení formátu, který může ovlivnit kvalitu a velikost publikovaných vrstev. 

 V případě použití této varianty publikace Tile layer probíhá v prostředí ArcMapu 

pouze definování a publikace mapy. Zatímco generování dlaždic je uskutečněno až  

na ArcGIS Onine. Kredity jsou tedy spotřebovávány jak za generování dlaždic, tak i za 

úložný prostor, proto je tato možnost pro nás méně výhodná. [26], [30] 

 Druhou variantou je nastavení a následné sdílení Tile Package (tzv. balíček 

dlaždic). Proto, aby byla v záložce File → Share As  dostupná možnost Tile Package, je 

potřeba v nabídce Customize – ArcMap Options na záložce Sharing povolit možnost 

Enable ArcGIS RunTime Tools. Tile Package je možné sdílet přímo na ArcGIS Online nebo 

uložit na disk ve formátu *.tpk. V našem případě byla využita první možnost, tedy Upload 

package to my ArcGIS Online account, dostupná na záložce Tile Package v dialogovém 

okně Tile Package (viz. Obr. 44).  

 

Obr. 44- Dialogové okno Tile Package 
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 V případě generování Tile Package je nutné vybrat schéma dlaždic (Tiling 

Scheme). Každé schéma obsahuje informace, podle kterých jsou dlaždice generovány. 

Jedná se například o souřadnicový systém, rozlišení dlaždic nebo měřítkové třídy. 

V záložce Tile Format bylo zvoleno schéma ArcGIS Online / Bing Maps / Google Maps (viz. 

Obr. 44). [30] 

 ArcGIS Online pracuje v souřadnicovém systému WGS 84. Vzhledem k tomu,  

že v prostředí ArcMapu se pracovalo v souřadnicovém systému S-JTSK, jsou vstupní data 

v odlišném souřadnicovém systému, než v jakém je použité schéma. Pokud by zůstalo 

toto nastavení ponecháno, tak by se data v ArcGIS Online zobrazila s posunem o několik 

metrů. Důvodem je skutečnost, že ArcGIS Online nepoužívá zpřesňující transformaci.   

Aby bylo dosaženo přesného výsledku, je potřeba zpřesňující transformaci nastavit již 

v datovém rámci v prostředí ArcMapu (viz. Obr. 45). [30] 

 

 

 

 

   

  

   

Obr. 45 - Nastavení zpřesňující transformace 
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 Dále je možné nastavit formát. Jako nejvhodnější byl vybrán formát PNG8, který 

vytváří dlaždice s velmi malou velikostí a zároveň bez ztráty informací. [26]  

 Údaje o popisu a sdílení byly vyplněny tak, jak bylo popsáno v kapitole 8.1.1. 

Publikace Feature layer. Možnost nastavení měřítek zobrazování vrstev zde není tak 

rozsáhlá jako v předešlém 

případě. Dialogové okno Tile 

Package umožňuje nastavit 

pouze úroveň podrobnosti. 

Hranici minimálního měřítka 

je tedy potřeba definovat 

konkrétním nastavením u 

jednotlivých vrstev v Table 

of Contents (viz. Obr. 46). 

Na závěr se zvolí možnost 

Share, čímž proběhne vygenerování balíčku dlaždic. V případě, že jsou zahrnuta i velká 

měřítka, může být tento úkon časově náročný. Pokud to není v dané situaci nutné, je lepší 

omezit tvorbu dlaždic pro velká měřítka. Důvodem je jednak čas, a jednak kredity, jejichž 

spotřeba se s narůstající podrobností zvyšuje.  

 Po dokončení se v ArcGIS Online v záložce Můj obsah zobrazí příslušný Tile 

Package. Další postup vyžaduje publikaci Tile Package, kterou lze provést volbou možnosti 

Zobrazit podrobnosti položky a následně Publikovat. Dále se uvádí název a klíčová slova a 

znovu se zvolí možnost Publikovat. Publikací vznikne hostovaná služba Tile layer. [26] 

 V případě využití Tile Package dochází ke generování dlaždic již v aplikaci ArcMap 

a na ArcGIS Online je následně nahrán pouze daný balíček dlaždic. Oproti předešlé 

možnosti jsou zde kredity odečítány pouze za uložený prostor, který zabírá samotný 

balíček a vrstva dlaždic. Nikoliv však za generování dlaždic. K realizaci tohoto pracovního 

postupu je tedy zapotřebí značně menší množství kreditů, proto byl tento postup zvolen  

pro publikaci. Pokud navíc nevyžadujeme využití offline režimu je možné Tile Package  

po publikaci smazat, čímž lze ušetřit kredity za uložení balíčku dlaždic [26], [30] 

 

Obr. 46 - Nastavení měřítek zobrazování (Table 
 of Contents) 
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8.1.3 Prostředí ArcGIS Online 

 Samotné prostředí ArcGIS Online nabízí několik záložek. Exportované vrstvy 

z aplikace ArcMap lze nalézt v záložce Můj obsah. Nabídka mapa slouží k prohlížení, 

k editaci, či tvorbě nových map. Před vložením mapy do webových stránek či vytvořením 

webové aplikace je možné provést několik nastavení, například konfiguraci vyskakovacích 

oken. Konfigurace umožňuje nastavit, které atributy se budou pro danou vrstvu 

zobrazovat, a které budou editovatelné. Dále lze v rámci konfigurace vyskakovacích oken 

zaměnit názvy jednotlivých atributů za alternativní tak, aby byly srozumitelné laické 

veřejnosti. Měřítka zobrazování jednotlivých vrstev nebylo třeba nastavovat. Postačí 

nastavení měřítkového rozmezí v prostředí ArcMapu, které po publikaci zůstane 

zachováno.  

 

Obr. 47 - Prostředí ArcGIS Online 

 

Dále je možné provést výběr podkladové mapy, které nabízí Esri nebo si definovat 

vlastní podkladovou mapu prostřednictvím záložky Přidat – Přidat vrstvu z webu. Přičemž 

platí, že pokud je zobrazeno současně více vrstev, které jsou tvořeny dlaždicemi, musí mít 

všechny tyto vrstvy stejné schéma. To znamená, že do webové mapy, kde jsou přítomny 

vrstvy dlaždic podle schéma ArcGIS Online / Bing Maps / Google Maps, lze zobrazit pouze 
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mapy od společnosti Esri (ArcGIS Online Basemaps), neboť jejich dlaždice jsou tvořeny 

podle téhož schéma. Pro přidání podkladových map, které nabízí ArcGIS Server je 

nezbytné vytvořit dlaždice podle schéma, které je kompatibilní s podkladovými mapami 

ArcGIS Serveru od ČÚZK. Pro realizaci této varianty je nutné v aplikaci ArcMap připojit 

službu ArcGIS Server- Ortofoto a následně v dialogovém okně Tile Package zvolit Tiling 

Scheme: An existing map service. Další postup je zobrazen na Obr. 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 48 - Tiling Scheme: An existing map service 
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Z uvedeného vyplývá, že v případě přítomnosti Tile Layer ve webové mapě není 

možné současně využívat nabídku podkladových map Esri a podkladové mapy z ArcGIS 

Serveru ČÚZK. V našem případě byly tedy použity podkladové mapy pouze z nabídky Esri, 

mezi které patří například topografická mapa, obrazová data či OpenStreetMap. [30], [31] 

Aby bylo možné si výslednou mapu stáhnout do mobilního zařízení a používat 

offline, je potřeba zkontrolovat nastavení. V případě hostované služby Feature Layer je 

potřeba zatrhnout políčko Povolit synchronizaci nacházející se v záložce nastavení  

na stránce o podrobnostech položky, na kterou se dostaneme z karty Můj obsah 

otevřením rozbalovací nabídky u konkrétní vrstvy a volbou Zobrazit podrobnosti položky. 

Pro hostovanou službu Tile Layer je žádoucí zatrhnout políčko Režim offline opět v záložce 

nastavení na stránce o podrobnostech položky. Pokud webová mapa podporuje použití 

offline, to znamená, že pokud jsou všechny vrstvy v mapě povoleny pro použití offline, tak 

se v podrobnostech webové mapy automaticky zobrazí možnost nastavit tento režim  

pro celou webovou mapu. Potvrzení tohoto nastavení se provede obdobným způsobem 

jako u jednotlivých vrstev. [26] 

Výslednou mapu lze vložit do webových stránek nebo z ní vytvořit webovou 

aplikaci podle předdefinované šablony, což bylo zvoleno v našem případě. Výsledný GIS 

jednotlivých cyklostezek je dostupný pod níže uvedenými odkazy či klíčovými slovy. 

Stezka Moravská vinná – Mikulovská: 

• Odkaz: https://arcg.is/109i8X 

• Webová aplikace:  

https://but-

fce.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=27b8483f6fa1449bb8d18ca4b

21706f2 

• Klíčová slova: Moravská vinná, Moravská vinná – Mikulovská, cyklostezka 
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Cyklookruh Stará hora: 

• Odkaz: https://arcg.is/0yiW1W 

• Webová aplikace: 

https://but-

fce.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=ae599aab594b49859da362ea8

07b4da4 

• Klíčová slova: cyklostezka, Stará hora 

 

Obr. 49 - Prostředí webové aplikace – nabídka vyskakovacího okna 
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 Marushka® 8.2

Další variantou pro publikaci a využívání geodat v internetovém prostředí může být mapový 

aplikační server Marushka, v němž je zobrazována mapová kompozice se symbologií 

datového skladu nebo projektu. Důležitou součástí je aplikace MarushkaDesign®, která 

umožňuje konfiguraci a správu projektu mapového serveru Marushka®, jehož součástí 

jsou různé datové sklady, dotazy a symboly. Aplikace nabízí funkce pro transformaci, 

editaci či tvorbu geografických dat a dále umožňuje přehlednou správu datových skladů  

a formálních vrstev. [32] 

 Pro výběr databázového prostředí existuje několik možností, mezi podporované 

komerční databáze patří ORACLE a Microsoft SQL Server. V nabídce jsou i volně dostupné 

databáze, jako je například MySQL či SQLite. SQLite byla zároveň vybrána jako 

nejvhodnější, a to zejména díky její jednoduchosti, značné rychlosti a dostupnosti široké 

veřejnosti. [32],[33] 

 Pro import naměřených dat do prostředí aplikace MarushkaDesign® existuje více 

způsobů. Nejzákladnější postup spočívá přímo v importu souborů shapefiles do předem 

vytvořené SQLite databáze. Pro zjištění struktury jednotlivých shapefiles může posloužit 

DBF Commander umožňující její zobrazení. Na základě této informace se napíše skript, 

který vytvoří prázdnou databázovou tabulku kopírující strukturu a datové typy, které jsou 

uloženy v daných souborech shapefiles. Přičemž pokud je struktura jednotlivých 

shapefiles podobná, tak je vhodné skript nakopírovat a posléze podle potřeby pro 

konkrétní shapefiles modifikovat. Tímto způsobem se importují všechna data a podle 

konkrétních požadavků se dále zpracovávají. V případě rozsáhlé databáze je uvedený 

postup dost časově náročný.  

 Po předchozím zobrazení dat v softwaru ArcGIS se jako nejefektivnější řešení 

nabízí využití nástroje Arctoolbox - Data Management Tools – Workspace – Create SQLite 

Database. Pomocí uvedeného nástroje se vytvoří prázdná SQLite databáze, do které je 

nutné naimportovat data. Tento úkon se provede v Catalogu stisknutím pravého tlačítka 

myši na SQLite databázi a volbou možnosti Import – Feature Class (multiple). Výsledkem 

je již nadefinovaná databáze, kterou stačí připojit v aplikaci MarushkaDesign® a provést 



 

75 
 

drobné úpravy. Například je potřeba zajistit, aby všechny tabulky obsahovaly povinné 

sloupce, kterými jsou ID, GEOM a další. 

 Na základě uvedených postupů jsou data připravená v datovém skladu SQLite  

pro další použití a je možné je zobrazit v aplikaci. [33] 

 Pro tvorbu GIS v aplikaci MarushkaDesign® je velkou nevýhodou skutečnost, že 

aplikace není primárně určena pro tvorbu a vizualizaci složitějších znaků. Nastavení námi 

požadované symbologie není tedy v aplikaci MarushkaDesign® vůbec jednoduché  

a intuitivní, jako tomu bylo v softwaru ArcGIS, a vyžaduje podrobnější znalost této 

aplikace.  Naopak využitím mapového serveru Marushka® pro publikaci dat na webu by se 

předešlo problémům spojených s kreditní sazbou, na základě které funguje využívání 

služeb ArcGIS Online. Další výhodu, kterou nese tato aplikace je dokonalá kompatibilita 

s mapovými podklady. Obě možnosti publikace mají své výhody i nevýhody, v případě 

rozhodování se, kterou z těchto možností použít pro publikaci dat, je rozhodující 

stanovení priorit. 

 V praxi je mapový server Marushka® využíván jako hlavní mapový prohlížeč  

na webu ČÚZK, konkrétně například v Nahlížení do Katastru nemovitostí nebo v aplikaci 

Dálkový přístup do Katastru nemovitostí. Stejně tak slouží jako hlavní mapový prohlížeč 

v RÚIAN. Využití také nalézá pro zobrazení digitálních technických map či územně 

analytických podkladů. [32] 
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9 MOBILNÍ APLIKACE 

Jednou z možností, jak si může uživatel vyhotovený GIS zobrazit na svých cestách, je  

za využití vhodných mobilních aplikací. Pro mobilní zařízení byly tedy vyvinuty aplikace, 

které mohou sloužit pro prohlížení dat nebo přímo pro sběr a aktualizaci dat v terénu. Pro 

nalezení vhodné aplikace byly stanoveny určité požadavky. Sledovala se dostupnost široké 

veřejnosti, možnost práce v offline režimu a možnost offline zobrazení podkladových 

map, dále podporovaný formát pro import dat, správné zobrazení symbologie a nakonec  

i přehlednost uživatelského prostředí. 

 Mezi nejpoužívanější mobilní aplikaci pro práci 

v terénu patří Collector for ArcGIS. Aplikace je využitelná 

pro nahlížení a editaci dat, které jsou poskytovány 

feature službou na ArcGIS Online. K tomu, aby bylo 

možné pracovat s aplikací Collector for ArcGIS, musí být 

splněno několik předpokladů. Jedním z nich je mít 

k dispozici feature službu v ArcGIS Online s povolenou 

editací a synchronizací, což umožňuje pracovat i v offline 

režimu. Dále je potřeba mít v ArcGIS Online vytvořenou webovou mapu, která posléze 

poslouží jako vstupní projekt do této aplikace. [29] Přihlášení do aplikace Collector for 

ArcGIS je možné prostřednictvím jiného než veřejného účtu ArcGIS Online. Aplikace tedy 

neslouží pro širokou veřejnost. 

 Další alternativou může být aplikace Explorer for 

ArcGIS, která slouží též k prohlížení dat publikovaných na 

ArcGIS Online s tou výhodou, že nevyžaduje přihlášení a 

je tedy přístupná komukoliv. Do vyhledávače stačí zadat 

některé z klíčových slov a mapa se zobrazí v prohlížeči, a 

to i se zachováním symbologie. Jedinou a celkem zásadní 

nevýhodou této aplikace je nutnost připojení k internetu. 

  

  

Obr. 50 - Logo aplikace 
Collector for ArcGIS [27] 

Obr. 51 - Logo aplikace 
Explorer for ArcGIS [27] 
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Jako nejvhodnější možnost splňující téměř všechny požadavky byla vybrána 

aplikace Locus Map Free – Outdoor GPS. Podporovaný formát pro import/export dat je 

například *.kml, *kmz. * a *. gpx. Jedním z výstupů této 

práce je právě převod dat do formátu *.kmz, který 

perfektně zachovává bodovou symbologii. Drobný 

nedostatek je pouze u liniových znaků, které převádí na 

jednoduché linie a zachovává u nich pouze barvu a 

tloušťku. V případě offline využívání aplikace by bez 

přístupu k internetu nebylo možné zobrazovat 

fotografie k jednotlivým bodům. Tento problém 

aplikace řeší prostřednictvím možnosti přidávání příloh, 

ve kterých by mohly být fotografie eventuálně přiloženy. 

Další výhodou aplikace je nabídka velkého množství 

mapových podkladů, včetně WMS služeb ČÚZK. Primárně jsou určeny pro online použití, 

ale většinu těchto map lze stáhnout a pracovat s nimi i v offline režimu. Navíc v offline 

režimu je bez nutnosti předchozího stahování automaticky dostupná OpenStreetMap.  

  

Obr. 52 - Logo aplikace 
Locus Map Free - Outdoor 
GPS [27] 
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10 VÝSTUPY Z GIS 

 ArcScene 10.1

Aplikace ArcScene slouží k vizualizaci 3D dat. Prostřednictvím jeho nástroje Animation lze 

vytvořit poutavou prezentaci dat, například formou animovaného videa s průletem  

nad zájmovou oblastí.  

 Aby byla výsledná animace co nejreálněji ztvárněna, bylo jako podkladová mapa 

využito ortofoto. Za účelem efektivnější práce byly jednotlivé mapové listy ortofota 

spojeny v jeden celek pomocí nástroje Data Managemet Tools – Raster – Raster Dataset – 

Mosaic To New Raster. 

 Pro znázornění výškových poměrů bylo potřeba všem zájmovým vrstvám přiřadit 

údaje o výšce. Pro tyto účely byl využit digitální model terénu. Dialogové okno Properities 

a jeho záložky nabízí rozsáhlé možnosti nastavení.  Na záložce Base Heigths lze nastavit 

cestu k výškovému podkladu, z něhož mají být převzaty informace o výšce. V rovinatých 

oblastech je pro názornější vyobrazení výškových poměrů výhodné nastavit koeficient  

pro zvýraznění výšek (Vertical Exaggeration) dostupný v  záložce General. Dále je vhodné 

nastavit kvalitu vykreslování rastru (Quality enhancement for raster images) dostupnou 

v záložce Rendering. Přičemž platí, že čím vyšší rozlišení, tím je pomalejší zobrazování. 

Výše zmíněné dialogové okno umožňuje též nastavit prioritu zobrazování jednotlivých 

vrstev. Avšak v případě, že i přes nastavení priorit model terénu místy tzv. prosvítá  

pod jinými podkladovými vrstvami, je možné definovat posun vrstvy o konstantní 

hodnotu pomocí vhodného nastavení Layer offset v záložce Base Heights. 

 Obsahem panele nástrojů Tools jsou například nástroje pro posun, navigaci, 

zahájení průletu a jiné. Rychlost letu se reguluje střídavě stiskem levého (zpomalení)  

a pravého (zrychlení) tlačítka. Při současném podržení klávesy Shift se udrží výška letu 

v konstantní výšce. Samotné uživatelské prostředí nástroje Animation má intuitivní 

ovládání. Tímto způsobem byla vytvořena animace nad oběma stezkami a byla 

exportována do kontejnerového formátu *.avi . 
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Obr. 53 - Prostřední ArcScene 

   

 Google Earth 10.2

Google Earth je bezplatný software, který prostřednictvím virtuálního glóbusu umožňuje 

prohlížet Zemi jako ze satelitních snímků. Využití nachází zejména v prohlížení krajiny,  

při průzkumu terénu, při vyhledávání různých zařízení a jiné. [28]  

 Důležitou funkcí je, že umožňuje zobrazit vlastní data a to v několika formátech. 

V našem případě byla data uložena do formátu *.kmz prostřednictvím nástroje 

ArcToolbox - Conversion Tools – To KML – Map To KML.  

 

Obr. 54 - Export do formátu *.kmz 
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 Použití tohoto nástroje vyžaduje zadání vstupního projektu z aplikace ArcMap 

(*.mxd), který bude exportován do formátu *.kmz. Dále je potřeba nastavit parametr, 

který vyjadřuje měřítkový rozsah, v němž budou jednotlivé vrstvy exportovány. Tento 

parametr je důležité nastavit zejména v případě, kdy mají jednotlivé vrstvy nastavený 

různý rozsah viditelnosti v závislosti na měřítku. Přičemž platí, že pokud není vrstva 

v zadaném měřítku viditelná, tak nebude do výsledného souboru zahrnuta. V případě 

použití hodnoty parametru 0 budou tato omezení ignorována a exportují se všechny 

viditelné vrstvy bez ohledu na nastavená rozmezí měřítek zobrazování. [21]. 

 Google Earth bez problému zachovává původní symbologii bodových prvků, 

problém je pouze se zobrazením symbologie liniových 

prvků, neboť software podporuje pouze jednoduché 

linie s možnosti nastavení šířky. S ohledem na tyto 

požadavky bylo vytvořeno nové zjednodušené značení  

 

 

liniových prvků, kde jsou jednotlivé typy linií pouze barevně odlišeny. Atributy  

u jednotlivých vrstev jsou zobrazovány prostřednictví vyskakovacích oken obdobně jako 

Obr. 55 – Hlavní a vedlejší trasa – rozdělení podle typu komunikace v prostředí 
Google Earth 
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v ArcGIS Online (viz. Obr. 55) a vrstvy lze libovolně zapínat a vypínat. Obdobně jako 

v ArcScene i aplikace Google Earth nabízí možnost vytvoření animace. Na ukázku byl 

vytvořen videozáznam, který znázorňuje přesný průběh cyklostezky.  

 Jednou z výhod je, že data exportovaná do zmiňovaného formátu mají velmi 

malou velikost (několik kB) a uživatel může aplikaci využívat jak na osobním počítači, tak 

prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu. Navíc Google Earth nabízí oproti ostatním 

prohlížečům možnost 3D zobrazení. Naopak nevýhodou je nutnost připojení k internetu.  

 ArcGIS Explorer Desktop 10.3

Jedná se o volně dostupný prohlížeč dat pro osobní i komerční účely, který nabízí 

společnost Esri. ArcGIS Explorer umožňuje prohlížení dat ve 2D i ve 3D, sestavovat dotazy  

a vytvářet analýzy nad daty. Jedním z podporovaných formátů je i formát *.kmz, který byl 

vytvořen jako výstup v aplikaci ArcMap. Pro zobrazení dat v tomto prohlížeči byl tedy 

využit stejný export do formátu *.kmz jako v případě prezentace dat v Google Earth. [10] 

 

Obr. 56 – Hlavní a vedlejší trasa – rozdělení podle obtížnosti v prostředí ArcGIS Explorer 
Desktop 
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 ArcReader 10.4

Jedná se o další volně dostupný prohlížeč map ve formátu *.pmf (Published Map Format) 

vytvořených prostřednictvím nadstavby ArcGIS Publisher. Cílem této aplikace je možnost 

sdílení takto publikovaných map s širokým okruhem uživatelů. [10] 

 Oproti předchozím prohlížečům je ArcReader nejvhodnější neboť bodová i liniová 

symbologie je zde zobrazována stejně jako v ArcMapu. 

 

 

Obr. 57 - Prostředí ArcReader 
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ZÁVĚR  

Výsledkem této diplomové práce je funkční GIS cyklostezky Moravská  

vinná – Mikulovská a cyklookruhu Stará hora. Hlavním cílem práce bylo publikovat GIS  

na webu, přičemž pozornost byla soustředěna především na ArcGIS Online, kam byl GIS 

vložen, a kde byl vytvořen výstup v podobě webové aplikace. Uživatelé mohou výsledný 

GIS využívat prostřednictvím svého mobilního telefonu a zobrazit si jej buď pomocí 

webového prohlížeče, nebo pomocí vhodné mobilní aplikace. Kromě publikace dat  

na webu byly vyhotoveny i výstupy pro volně dostupné prohlížeče jako jsou ArcReader, 

Google Earth a ArcGIS Explorer nebo video s průletem nad trasou vytvořené pomocí 

aplikace ArcScene a Google Earth. 

 GIS byl vytvořen v souřadnicovém systému S-JTSK, ve kterém byla získána  

i naměřená data z přístroje Zone 20 od firmy Leica. Nevznikaly tedy problémy 

s transformacemi, jako by tomu mohlo být v případě použití softwaru ArcPad. Další 

výhodou přístroje, která značně šetří čas, je integrovaný fotoaparát zajišťující automatické 

připojení fotografie k příslušnému objektu, čímž odpadá spousta ruční práce. 

 Požadavek pro zachování vzhledu bodových znaků při převodu do ArcGIS 

Online byl uskutečněn pomocí několika vektorových grafických editorů vybraných  

na základě testování. V případě liniových znaků byla situace komplikovanější. Vzhledem 

k tomu, že neexistuje způsob, jak navržené liniové znaky převést do ArcGIS Online 

v podobě vrstvy prvků, bylo nalezeno náhradní řešení spočívající ve využití Tiled mapové 

služby, která vytváří tzv. mapové dlaždice a slouží pouze pro účely vizualizace, což je 

s ohledem na využitelnost vyhotoveného GIS dostačující. Pro zajištění čitelnosti bodových 

a liniových prvků ve všech měřítkách bylo vytvořeno několik sad vrstev s rozdílnými 

parametry nastavení tak, aby co nejvíce vyhovovaly danému měřítku. Z důvodu vysoké 

hustoty bodů bylo nastaveno i postupné zobrazování jednotlivých vrstev bodových prvků, 

a to s ohledem na důležitost pro potřeby vinařské cykloturistiky. Výsledný GIS bude 

vystaven jednak na webových stránkách fakulty, a jednak bude vynaložena snaha 

zrealizovat myšlenku o spojení všech geografických informačních systémů Moravských 

vinařských stezek do jednoho a nabídnout jej Nadaci partnerství pro aktualizaci a rozšíření 

jejich dosavadní databáze. 
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