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Abstrakt 
Cílem diplomové práce bylo vytvořit funkční jádro geografického informačního systému 

(GIS) turistických stezek v Orlických horách včetně prostorových analýz. První část, která je 

více teoretická, je věnována stručnému popisu teorie a úvodním analýzám před vlastní 

tvorbou GIS. V druhé části, která je více praktická, je popsán postup vlastní práce od sběru 

dat, přes jejich editaci a tvorbu jádra GIS, vytváření prostorových analýz až po výslednou 

vizualizaci.  
  

Klíčová slova 
Geografický informační systém (GIS), prostorové analýzy, turistické stezky, Orlické hory, 

vizualizace.  

  
  
  
Abstract 
The aim of the diploma thesis was to create the functional core of geographic information 

system (GIS) of hiking trails in the Eagle Mountains including the spatial analysis. The first 

part, more theoretical, is dedicated to the brief description of the theory and initial analysis 

before the particular creation of GIS. In the second part, more practical, the process of the 

respective task is described from the data collection to data editing, creating the core of GIS, 

spatial analysis and final visualization.  

  

Keywords 
Geographic Information System (GIS), spatial analysis, hiking trails, Eagle Mountains, 

visualization.  
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1 Úvod 

Úkolem diplomové práce je seznámení se s problematikou geografických 

informačních systémů (dále jen GIS), analyzování potřeby GIS turistických stezek 

v Orlických horách a na základě tohoto rozboru tvorba jádra GIS pro turistické stezky 

včetně vhodných prostorových analýz. Dále jeho přiblížení uživatelům tedy především 

turistům, ale i dalším jako jsou běžkaři, či cyklisté skrz nekomerční software či katalog 

jednotlivých turistických stezek. 

První část práce spíše popisuje jednotlivé kroky před vlastní tvorbou GIS. Jde o 

charakteristiku dané lokality, stručně definuje GIS jako takový. Dále analyzuje potřeby 

GIS turistických stezek v Orlických horách. 

Ve druhé části se čtenář dostane k popisu vlastní tvorby GIS. V první řadě se jedná 

o volbu softwaru pro zpracování. Vybraným softwarem je program prostředek ArcGIS 

Desktop 10.1 společnosti ESRI, jehož základní funkce jsou v této části stručně popsány. 

Tato část se dále zabývá shromážděním potřebných dat, jejich následným zpracováním a 

vizualizací. 

V závěru jsou stručně popsány výsledky celé práce. 

Za závěrem jsou uvedeny seznamy pro jednodušší orientaci v celé práci. Jedná se 

seznam použitých zdrojů, použitých zkratek, obrázků, elektronických a ostatních příloh. 
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2 Lokalita 

Pro vytvoření funkčního GIS turistických stezek byla zadána oblast Orlických hor. 

Jednak z důvodu blízkosti mého bydliště Rychnova nad Kněžnou a jejich určité 

geografické znalosti a jednak z velkého zájmu turistů a cyklistů o tyto hory především 

v letních měsících, který je v zimě nahrazen zájmem běžkařů a sjezdařů. 

 

2.1 Orlické hory 

Dle [10] jsou Orlické hory pohoří a geomorfologický celek v severovýchodních 

Čechách, při hranici s polským Kladskem. Nejvyšším vrcholem je Velká Deštná, 1115 m 

v systému Bpv. Název pohoří je odvozen od řeky Orlice, která tudy protéká po česko-

polské hranici. Řeka Divoká Orlice na východě odděluje Orlické hory od Bystřických. Na 

severozápadním konci u Náchoda přecházejí na polské straně ve Wzgórza Lewińskie a 

Góry Stołowe, na české straně pak v Podorlickou pahorkatinu, která dále 

u Hronova přechází v Broumovskou vrchovinu. Podorlická pahorkatina také lemuje 

Orlické hory po celé jejich délce z jihozápadu a jihu až k Tiché Orlici. Nejjižnější část 

Orlických hor, Bukovohorská hornatina, pak jihozápadně od města Králíky sousedí 

s českou částí Kladské kotliny, za níž Orlické hory pokračují masívem Králického 

Sněžníku. 

 

2.2 Turistika 

Pro svoji dostupnost, vybavenost a značení turistických, cyklistických a běžeckých 

stezek jsou Orlické hory vyhledávaným místem turistů, cyklistů a lyžařů. Nachází se zde 

lyžařská střediska Deštné v Orlických horách, Říčky v Orlických horách, Olešnice v 

Orlických horách, Sedloňov, Čenkovice a další, dále populární turistická Masarykova 

chata na Šerlichu. Celým pohořím se táhne pás opevnění  budovaných před druhou 

světovou válkou na obranu Československa před očekávaným útokem Německa. Mezi 

nejnovější zajímavosti patří například Český hobitín, který se nachází ve vesnici Šediviny, 

turisticky přístupné centrum experimentální archeologie Villa Nova v obci Uhřínov, či 

svatebčany vyhledávaný nedávno zrekonstruovaný kostel Nanebevzetí panny Marie 
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v Neratově, unikátní díky své prosklené střeše. Mimo to se zde nachází i velký výčet 

přírodních krás. Například průchod Jiráskovou cestou zanechá velký dojem na milovníky 

přírody. Je nutno podotknout, že toto určitě není konečný výčet zajímavostí a památek 

Orlických hor, ale jako nástin je určitě dostačující. 

 

Obr. 2-1 Orlické hory 

 

2.3 Zájmové území 

Orlické hory jsou velmi rozsáhlé a bylo by časově a především finančně náročné 

vytvořit GIS turistických stezek pro celé území. Například potřebná podkladová data se 

nedají bezplatně získat pro tak velké území. Z tohoto důvodu byla určena zájmová oblast, 

na které bude výsledný GIS vytvořen. Jedná se cca o polovinu Orlických hor, z východu 

ohraničených státní hranicí s Polskem, rozkládající se na jedenácti listech Základní mapy 

1:10 000. 

 

Obr. 2-2 Ukázka zájmového území 



-12- 

3 GIS 

Geografický informační systém (dále jen GIS) v dnešní době představuje nástroj 

využitelný v mnoha odvětvích našeho života, a ačkoliv o tom veřejnost většinou nemá 

velké povědomí, využívá GIS v různých formách velmi často například v nahlížení do 

katastru, či na volně dostupných mapových serverech.  

GIS ale především umožňuje velké množství operací jak jednoduše a efektivně 

pracovat s informacemi o objektech zájmu společně s jejich polohovým určením. Díky nim 

se dá GIS na profesních úrovních využít v oblastech, jako jsou státní správa a samospráva, 

územní rozhodování a regionální rozvoj, krizové řízení (např. povodňové plány), evidence 

majetku, parcel a nemovitostí, cestovní ruch, řízení energetických a vodohospodářských 

soustav, správa inženýrských sítí, navigační systémy a podklady, kartografie – mapové 

výstupy, architektura, stavebnictví – vizualizace modelů budov, lesnictví, zemědělství, či 

meteorologie. GIS je také velmi dobře využitelný pro laiky, kteří hledají jednoduše a 

rychle získatelné informace například o parcelách a jejich výměrách a vlastnictví, stavu 

vozovek a cest, vzdálenostech a převýšení jejich výletu, či pracovních cest. Dále informace 

o zajímavých objektech, které během svých putování potkají, jako jsou památky, 

občerstvení, rozcestníky zastávky veřejné dopravy, objížďky a jiné. [6] 

K bližšímu porozumění o tom co GIS je by mělo pomoci vysvětlení v následujících 

podkapitolách. 

 

3.1 Definice GIS 

Dle [1] je velmi náročně jednoznačně definovat GIS. Je to dáno především 

existencí různých přístupů k této úloze. Populární jsou definice založené na funkčních 

vlastnostech. Hlavní důvod těžkostí při definování GIS souvisí se stanovením hlavního 

ohniska zájmu o GIS. Někteří ho vidí v hardwarových a softwarových složkách, jiní tvrdí, 

že je to zpracování dat, nebo aplikační oblasti. Tyto diskuze nebyly nikdy definitivně 

ukončeny. Někteří autoři, např. S. Aronoff, J. Star nebo J. S. Estes z klasického období 

připouštějí, že GIS zahrnují manuální i počítačové informační systémy. V dnešní době jsou 

však veškeré používané systémy založené na počítačové bázi, a proto jejich definice 

částečně ztrácejí smysl. 
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Ačkoliv dodnes neexistuje standardní definice GIS, zde jsou ukázky některých 

definic vybraných autorů uvedených v [1]. V odborné literatuře, či na internetu je definic 

GIS k nalezení mnohem více, proto by tento výčet měl být brán pouze jako nastínění. 

 

„Jakýkoliv soubor manuálních nebo počítačových procedur používaných k ukládání 

a manipulaci geograficky definovaných údajů.“ (cit. Aronoff, S. 1989). 

 

„Informační technologie, která ukládá, analyzuje a zobrazuje prostorové a 

neprostorové údaje.“ (cit Parker, H. D. 1989). 

 

„Speciální případ informačního systému, kde databáze obsahuje pozorování 

(údaje o) prostorově rozmístěných objektů, aktivit nebo událostí, které jsou reprezentovány 

v prostoru jako body, čáry nebo plochy. GIS manipuluje s údaji o těchto bodech, čarách a 

plochách tak, aby bylo možné ad hoc dotazy a analýzy.“ (cit Dueker, K. J. 1979). 

 

„Soubor prostředků pro sběr, ukládání, vyhledávání, transformaci, analyzování a 

zobrazování prostorových údajů z reálného světa z hlediska: 

1. Jejich polohy vzhledem k definovanému souřadnicovému systému. 

2. Jejich popisných – atributových vlastností. 

3. Jejich prostorových vztahů k jiným objektům, jejich topologie.“ (cit. Burrough, P. 1986) 

 

3.2 Stručná historie GIS 

Dnes je velmi obtížné přesně určit vznik GIS, poněvadž přechod k využití počítačů 

nebyl tak ostrý, jak by se mohlo zdát. Roku 1963 Kanaďan R. F. Tomlinsen definoval GIS, 

ale je pravděpodobné, že hlavním důvodem jeho vzniku byl především vlastní nástup 

počítačové techniky a tím pádem i její využití v oblasti kartografie a jejím propojení 

s dalšími obory. 
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Rok 1971 se dá pokládat jako rok vzniku prvního skutečného GIS, zvaného 

Kanadský GIS (CGIS), který je funkční dodnes a poskytuje informace o celém území 

Kanady. Se zvětšujícím se využitím počítačové techniky šel vývoj GIS rychle kupředu. 

Další důležitý milník v historii GIS představuje např. rok 1982, kdy byl uvolněn první 

komerčně dostupný software pro budování GIS americké firmy ESRI (Environmental 

Systems Research Institute). Další firma té doby je například Intergraph. 

V 90. letech se začíná více využívat internetu a též se objevují první uživatelské 

GIS, či Open GIS. 

V současné době se GIS stále vyvíjí a mění. Objevují se také trendy jako 

diverzifikace dat, 3D modelování a multidisciplinární projekty. Stále významnější roli hrají 

serverové aplikace (sdílení dat a jejich prezentace na internetu) a mobilní aplikace 

například aplikace Endomondo vytvořená pro sportovce. Aplikace shromažďuje informace 

o uběhnutých kilometrech, ukládá proběhnuté trasy, které po uživateli může zdolávat 

někdo jiný a skrze další doplňky vypočítává spálení kalorií, či dehydrataci. Endomondo je 

klasický příklad propojení GIS s dalšími výdobytky „mobilní“ doby.  

 

3.3 Základní náležitosti GIS 

Mezi základní náležitosti GIS patří technické vybavení (hardware), programové 

vybavení (software), data, uživatelé (people) a metody (methods) viz Obr. 3-1. 

 

Obr. 3-1 Náležitosti GIS 
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3.3.1 Hardware 

Do hardware se řadí počítače, na kterých funguje GIS software, sítě, do nichž jsou 

PC organizovány. Dále pak geodetické přístroje, plottery, scannery, GPS přijímače ale i 

chytré mobily či tablety. 

 

3.3.2 Software 

GIS software jsou programy poskytující funkce a nástroje potřebné ke 

shromáždění, analýze, zpracování a výstupu dat. Jedná se také o speciální programy 

umožňující například zpracování fotogrammetrických snímků, obrazových záznamů 

dálkového průzkumu Země, či prostorové a statistické analýzy. 

 

3.3.3 Data 

Ačkoliv se to nezdá, data jsou nejdražší složkou v GIS, protože potřebují 

pravidelnou údržbu, na kterou se musí vynaložit velké finanční obnosy. Pro potřeby GIS 

data musí být úplná, přesná a aktuální. Dají se dělit podle mnoha faktorů a do několika 

skupin, přičemž dvě nejdůležitější z nich jsou data prostorová (v rastrové či vektorové 

formě) a data atributová, která jsou velmi úzce propojená prvky GIS. 

Prostorová data přiřazují souřadnice jednotlivým prvkům. Dělí se na rastrová a 

vektorová. Jejich nejdůležitější rozdíl v GIS je především ve sběru a editaci dat. Zatímco 

rastrová data je jednodušší a rychlejší pořídit, vektorová data se snadněji editují a urychlují 

práci. 

 

Obr. 3-2 Porovnání vektorových a rastrových dat 
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V rastrové podobě představují prostor, který je rozdělen pravidelnou plošnou 

maticovou sítí. Tato síť je tvořena rastrovými elementy (pixely). Požadovaný prvek je pak 

popsán hodnotami, které jsou přiřazeny právě těmto rastrovým elementům. 

Ve vektorové podobě jsou data reprezentována těmito základními prvky: bod, linie 

a polygon. Bod je bezrozměrný prvek, jehož poloha je vyjádřena souřadnicemi. Linie jsou 

potom tvořeny dvěma a více body, které nejsou totožné, a polygon je plošný uzavřený 

obrazec, jehož hranice jsou tvořeny liniemi.  

Atributová data přidělující jednotlivým prvkům informace, které mohou být 

nejrůznějšího charakteru. Jedná se například o názvy, popisy vlastností a charakteristiky, 

internetové odkazy, fotodokumentace či spojitosti s jinými prvky. 

 

3.3.4 Uživatelé 

Uživateli se myslí všichni lidé, kteří daný GIS používají, tzn. programátoři, 

specialisté GIS (analytici), koncoví uživatelé, správci sítí, manažeři atd.  

 

3.3.5 Metody 

Díky metodám GIS jsme schopni získat potřebné výstupy, prezentace, či 

vizualizace. Bývají jedinečné pro různé druhy GIS, či pro různé typy organizací. 
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4 Analýza potřeby GIS pro turistické stezky 

v Orlických horách 

Je evidentní, že turistika samotná a různé pomůcky pro její usnadnění zde existují 

už velmi dlouho, nemluvě o tom, že využití GIS turisty též nepatří mezi úplné novinky. 

Proto je nutné analyzovat potřeby jeho tvorby. Na základě tohoto rozboru bude určeno, zda 

je účelné tento GIS tvořit, popřípadě na co se při jeho tvorbě nejvíce soustředit, aby byl 

užitečný.  

 

4.1 Produkty využitelné pro turistiku 

V následujících podkapitolách bude stručně rozebráno, jaké produkty ať už 

v papírové podobě nebo počítačové může turista v Orlických horách využít. Je 

samozřejmé, že vlastních produktů je mnohem více a jejich výčet by byl velmi dlouhý, 

proto byly vybrány především ty, které mají s turistikou nejužší vztah a které prokazatelně 

využívá nejvíce turistů. 

 

4.1.1 Produkty v papírově podobě 

Jedná se především o Turistickou mapu Orlických hor společnosti Klubu českých 

turistů v měřítku 1:50 000 nejnovější vydání z roku 2012. Protože mapa byla 

v následujících částech práce využita a tudíž i podrobněji prozkoumána, je možné jí 

stručně popsat. Z hlediska polohopisného je mapa velmi dobře využitelná, největší 

nalezená odchylka stezky, silnice, či objektu od stejného objektu na ortofotu je cca 50 m, 

což odpovídá hodnotě 1 mm na mapě a tudíž je tento fakt pro turistu zanedbatelný. Horší 

to je s vlastním obsahem mapy, při kontrole byla zjištěna spousta nedostatků v množství 

chybějících autobusových zastávek, či možnostech ubytování a občerstvení. 

I přes některé výše popsané nedostatky zůstává tato mapa dobře využitelná 

především ve spojení s dobrým značením stezek a rozcestníků, které se na mapě nachází 

všechny. Dále díky faktu, že jde o jeden z mála produktů, který je možné vzít přímo 

s sebou na cestu, lze říct, že má v turistice nenahraditelné místo. 
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Mezi další produkty v papírové podobě by se daly zařadit například: Zimní 

turistická a lyžařská mapa Orlické hory v měřítku 1:50 000, Cyklobusy a vlaky 

přepravující cyklisty do Orlických hor, nebo Cyklomapa Orlické hory Gory Stołowe 

v měřítku 1:60 000. Jedná se sice o mapy prvotně nezaměřené na turisty, ale je 

samozřejmé, že velká část jejich obsahu je pro ně též využitelná například, velké množství 

cyklostezek a lyžařských tratí je totožné s turistickými stezkami. 

 

Obr. 4-1Turistická mapa Orlických hor 

 

4.1.2 Produkty v počítačové podobě 

Na internetu existuje mnoho webových stránek a mapových serverů, které mají 

přímou spojitost s mapami a turistikou v Orlických horách. V následujících odstavcích jsou 

vybrány ty nejdůležitější a nejvyužívanější. 

http://mapy.cz/ je internetová stránka map celé Evropy, části Afriky a Asie. Vlastní 

ji společnost Seznam.cz, pro nekomerční užití je poskytována zdarma. Dá se říci, že tento 

server má ke GIS nejbližší vztah díky množství funkcí, které nabízí. Jde především o 

možnosti měnit druh mapy (obecná, zimní, turistická, letecká a na některých místech i 

šikmé snímky) nebo možnost nechat si zobrazit některé bodové prvky (např.: MHD, 

restaurace, bankomaty, ubytovací služby přírodní zajímavosti aj.) společně s jejich 

souřadnicemi ve WGS 84 a některými vybranými informacemi, či odkazy. Dále je zde 

možnost měření plánování tras a určování souřadnic bodů. Mezi nedostatky patří určitě 

neúplnost dat, například některé kostely tu ve vektorové podobě jsou, některé nikoliv. 

Další nedostatek je ten, že se zde uživatel nedozví nic o liniových nebo plošných prvcích 

bez vlastního odměřování z mapy, nebo si nemůže zjistit informace o profilech cest atp.  
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Obr. 4-2 Možnosti v mapy.cz 

 

https://www.google.com/maps/ je internetová stránka map celého světa pro 

nekomerční užití poskytovaná zdarma společnosti Google. Server je v mnoha ohledech 

podobný předchozímu v kladech i nedostatcích. Největší odlišnost je v tom, že na rozdíl od 

mapy.cz se zde nedají zapnout turistické a zimní mapy, na druhou stranu je zde funkce 

street view, která je například při vyhledávání objektů velmi užitečná.   

Dále stránky jako https://www.mojeorlickehory.cz/ nebo https://www.turistika.cz 

fungující v podstatě jako katalog. Uživatel si vybere podle lokace a podle kategorie 

objektu, co navštívit. Například „vojenské památky“ následně se objeví seznam všech 

vojenských památek v místě a při jejich jednotlivých rozevření se objeví informace o 

těchto objektech a jejich polohové určení na mapě. 

 

Obr. 4-3 Vyhledávání objektů v katalogu 



-20- 

4.2     Vyhodnocení 

Z předchozích podkapitol je patrné, že turisté v Orlických horách mají velké 

možnosti, co se týče zjištění polohy bodových míst zájmů jejich cest (památky, ubytování, 

občerstvení nebo zastávek hromadné dopravy). Což je dále vhodně doplněno fotogaleriemi 

a dalšími informacemi o službách atp. V tomto smyslu se dá vytknout pouze to, že data 

jsou občas neúplná, popřípadě v jednom podkladu jsou a v jiném ne. 

Co se týče informací o liniových prvcích (například silnic a stezek) zde je situace 

poněkud horší. Jejich polohová přesnost v dostupných materiálech je z hlediska turistiky 

naprosto dostačující. Ovšem další možné získatelné informace o nich jsou omezeny na 

zjištění délky popřípadě barevného značení. 

Proto je tedy účelné GIS turistických stezek v Orlických horách vytvořit. Hlavními 

úkoly by mělo být. 

1. Vytvoření pokud možno úplné databáze bodových prvků míst zájmů včetně 

atributových dat. 

2. Vytvoření liniových prvků stezek včetně výškové složky ve vektorové podobě, 

pro snadné zjištění délek jednotlivých úseků a jejich profilů. 

3. Doplnění atributů těmto stezkám, jako je značení, či druh povrchu. 

4. Vytvoření plošných prvků přírodních rezervací ve vektorové podobě. 

5. Vytvoření vhodných prostorových analýz. 

6. Vytvoření vhodné vizualizace a možnosti prohlížet GIS v nekomerčním 

softwaru. 
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5 Podklady 

Získávání podkladů pro tvorbu GIS byla časově nejnáročnější činnost diplomové 

práce. Jednalo se především o projíždění jednotlivých stezek v horském terénu pro získání 

fotodokumentace a určování souřadnic jednotlivých prvků. Dále vyjednávání možnosti 

využití dat převzatých z internetových stránek, nebo Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního (dále jen ČÚZK). Je však nutno podotknout, že nebylo nutné řešit nic osobně, 

vždy stačila e-mailová komunikace popřípadě využití služeb České pošty. 

Přesnost, úplnost a aktuálnost získaných dat přímo ovlivňuje kvalitu výsledného 

GIS, proto je nutné si na tyto jejich vlastnosti dát dobrý pozor. V následujících 

podkapitolách jsou získaná data rozdělena do dvou skupin prostorová (data, která určují 

souřadnice prvků) a atributová (data, která přiřazují informace prvkům). Je patrné, že jsou 

tyto dvě skupiny navzájem úzce propojené skrz prvky samotné, a proto mohou být některé 

zdroje uvedeny v obou skupinách. 

 

5.1 Prostorová data 

Data byla získána z oficiálních webových serverů, volně dostupných webových 

stránek, skenováním volně dostupných mapových podkladů a vlastním měřením. 

 

5.1.1 ZABAGED – výškopis – 3D vrstevnice 

Pro tvorbu digitálního modelu terénu byla z ČÚZK objednána data Základní báze 

geografických dat (ZABAGED) konkrétně ZABAGED – výškopis – 3D vrstevnice. 

Poněvadž proces tvorby ZABAGED započal vektorizací tiskových podkladů Základní 

mapy 1:10 000, objednávky se provádějí podle nomenklatury jejich mapových listů. 

Konkrétně byly objednány tyto listy: 14-12-17, 14-12-18, 14-12-22, 14-12-23, 14-14-02, 

14-14-03, 14-14-04, 14-14-07, 14-14-08, 14-14-09. Jelikož se jedná o území s velkým 

převýšením, jsou na těchto mapových listech vrstevnice znázorněny v intervalu po 1 metru 

a hlavní po 5 metrech. Obsah je dále doplněn dalšími výškopisnými prvky – 

klasifikovanými hranami a body, které byly vyhodnoceny stereofotogrammetrickou 

metodou. Všechny objekty jsou reprezentovány trojrozměrnou vektorovou složkou. Data 
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byla objednána v souřadnicovém systému WGS 84, výškovém systému Bpv a formátu 

.shp. [8] 

Pro účely bakalářských a diplomových prací poskytuje ČÚZK bezplatně 10 těchto 

listů. Bohužel pro kompletní pokrytí celé zájmové lokality jich je potřeba 11, proto list 14-

12-24 s nejmenším množstvím dat nebyl objednán. Přes tento list nevede žádná turistická 

stezka a tak minimálně ovlivňuje přesnost následných prací. 

 

Obr. 5-1 Ukázka dat ZABAGED s chybějící částí 

 

5.1.2 Turistická mapa Klubu českých turistů  

V práci byla dále využita Turistická mapa Klubu českých turistů v měřítku 

1:50 000, přičemž se jednalo o její nejnovější vydání z roku 2012. Tato mapa byla použita 

jako podkladová pro získání polohopisných informací o turistických stezkách, 

rozcestnících atp. Na mapě je znázorněna souřadnicová síť v systému UTM a též na 

okrajích naznačena síť v systému WGS 84, díky nimž je možné mapu po naskenování 

transformovat. Všechny výškové souřadnice jsou určeny v systému Bpv. 

Poněvadž zájmové území je příliš velké na jedno naskenování, byla mapa 

naskenována po dvou částech, a to v rozlišení 300 DPI, což v měřítku mapy určuje 
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přesnost jednoho pixelu cca 4m. Obě části byly později sjednoceny do jednoho .jpg 

souboru. 

 

5.1.3 WMS služby – ortofoto 

Při objednávání dat z ČÚZK bylo přehlédnuto praktické využití orotofota a 

Základních map 1:10 000 (ZM10) pro přesnější doplnění polohopisu GIS například 

vektorizací, či možnosti si tyto vrstvy ve výsledném GIS nezávazně prohlédnout. Bylo pro 

to využito webové mapové služby (WMS – Web Map Services), která publikuje podle 

požadavku uživatele obsah mapového pole v podobě obrázku (obvykle rastrového), který 

může být vizualizován klientem (webový prohlížeč, ArcGIS, či jiná aplikace). Službu lze 

využívat bezplatně v souladu se zákonem č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí. Technické parametry těchto dat jsou v souladu s tímto zákonem a směrnicí 

INSPIRE 2007/2/ES a jejími prováděcími pravidly. [9] 

Nevýhody těchto dat jsou ty, že vlastní načítání služby může mít až několika 

sekundovou prodlevu, popřípadě služba může být kompletně nedostupná například 

z důvodu výpadku serveru. V některých případech problémem může být i snížená kvalita 

způsobená nevracením zdrojových dat, ale jen výsledné zpracované „mapy“ (rastrový 

formát), popřípadě transformací dat do systému nepodporovaným serverem.  

Orotofoto celé České republiky se dá načíst přepsáním následující adresy do WMS 

klienta http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx. [9] 

Základní mapa 1:10 000 celé České republiky se dá načíst přepsáním následující 

adresy do WMS klienta http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx. [9] 
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Obr. 5-2 Ukázka orotofota a ZM10 stejného území 

 

5.1.4 Webové zdroje 

Pro určení polohy převážně větších bodových prvků bylo využito volně dostupných 

internetových stránek.  

Souřadnice objektů jako jsou kostely, zámky, autobusové zastávky, vlakové 

zastávky, restaurace a ubytování byly odměřeny z mapového severu http://mapy.cz/. 

Souřadnice bunkrů byly získány z internetových stránek http://opevneni.cz/ po domluvě 

s jejich majitelem. [11] 

 

5.1.5 Vlastní mapování 

Zbylé bodové objekty například rozcestníky byly doměřeny příručním GPS 

přijímačem GARMIN Dakota 10, který mimo jiné disponuje funkcí uložení souřadnic 

jednotlivých bodů v systému WGS 84. Přesnost určení daná výrobcem je p < 10 metrů, 

přičemž je nutné mít na vědomí, že mnoho bodů bylo měřeno v blízkosti stromů, které 

mohly bránit signálu, a tudíž se výsledná přesnost souřadnic mohla zhoršit. Vlastní 

mapování proběhlo ve třech etapách na začátku května 2014. 
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Obr. 5-3 Příruční GPS přijímač GARMIN Dakota 10 

 

5.2 Atributová data 

Data byla většinou získána z volně dostupných webových zdrojů nebo vlastním 

focením. Nemělo by se opomenout, že některá atributová data se dají získat z turistické 

mapy samotné, například barevné značení stezek nebo místní a pomístní názvy 

jednotlivých prvků. 

 

5.2.1 Webové zdroje 

Pro získání jednotlivých názvů především bodových prvků byl využit mapový 

server http://mapy.cz/. Bližší informace k prvkům jako občerstvení nebo ubytování byly 

odkázány přímo na jednotlivé internetové stránky vlastníků zařízení. Pro bližší informace 

k turisticky významným prvkům byly využity internetové stránky http://www.turistika.cz/, 

či http://opevneni.cz/.  

 

5.2.2 Vlastní focení 

Během měření GPS byla též vytvářena fotogalerie všech rozcestníků zájmové 

lokality. Na focení byl využit fotoaparát v mobilu Sony Ericsson Xperia Ray. Ačkoliv má 

fotoaparát celkem dobré rozlišení snímače 8Mpx (3264 x 2448) jeho optika není ideální. 
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Proto bylo nutné pořídit fotografie za dobrých světelných podmínek. Výsledné fotografie 

potom plní svůj informativní charakter bez problému. 

 

Obr. 5-4 Sony Ericsson Xperia Ray 
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6 Software 

Jako programový prostředek pro tvorbu GIS byl zvolen ArcGIS Desktop 10, který 

je dle [2] možné použít ve třech úrovních.  

Arcview představuje základní programové prostředí, ve kterém lze vytvářet a 

provádět základní mapové výstupy, editace a analýzy. 

Arceditor už nabízí širší prostor pro sběr, editaci a správu dat. Obsahuje také 

nástroje pro tvorbu metadat, definice, editace a administrace geodatabáze. Jsou zde také 

pokročilejší nástroje pro vizualizace dat. 

ArcInfo je nejvyšší úrovní tohoto programového řešení. Na rozdíl od předchozích 

disponuje obsáhlou paletou nástrojů umožňující různé prostorové analýzy. Pro tvorbu GIS 

byla zvolena právě tato úroveň. 

Každá z těchto tří úrovní obsahuje vzájemně propojené aplikace ArcCatalog, 

ArcMap, ArcToolbox a ModelBuilder 

 

6.1 ArcCatalog 

Dle [2] je ArcCatalog aplikace určená především k organizaci, správě a evidenci 

dat. Funguje obdobně jako Průzkumník v operačním systému Windows a obsahuje nástroje 

určené pro: 

• Prohlížení dat 

• Vyhledávání geografických informací 

• Vytvoření a nadefinování nových datových formátů 

• Návrh a tvorba geodatabází 

• Vyhledávání dat za pomoci webových mapových služeb a internetu 
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Obr. 6-1 ArcCatalog 

 

6.2 ArcMap 

Dle [2] je ArcMap aplikace primárně určená k zobrazení, editaci a úpravě 

prostorových dat. S využitím dalších aplikací ArcToolbox a ModelBuildeer umožňuje 

přímo provádět a sledovat výsledky jednotlivých analýz. Každý uživatel si zde může data 

zobrazovat, vyhodnocovat a vizualizovat podle svých potřeb. 

 

Obr. 6-2 ArcMap 
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6.3 ArcToolbox 

ArcToolbox je aplikace začleněna do obou předchozích. Obsahuje kompletní sadu 

funkcí pro zpracování prostorových dat včetně nástrojů pro konverzi a správu dat, 

vektorové a statistické analýzy, geokódování atd. 

 

Obr. 6-3 ArcToolbox 

 

6.4 ArcReader 

Dle [5] je ArcReader jednoduchý prohlížeč map a glóbů vytvořených pomocí 

nadstavby ArcGIS Publisher, který lze volně distribuovat libovolnému množství uživatelů. 

Smyslem aplikace je umožnit co největšímu okruhu uživatelů sdílet a zobrazovat mapy 

vytvořené uživateli ArcGIS Desktop. Mapy si tak může prohlédnout každý, nejen uživatel 

licence ArcGIS. ArcReader může být nainstalován na jakémkoliv počtu počítačů 

s dostatečným vybavením bez jakýchkoliv nákladů. 

ArcReader byl využit jako program umožňující prohlédnutí výsledného GIS pro 

široké spektrum uživatelů bez licence k ArcGIS. 

 

6.5 Další pomocné programy 

Mezi další použité programy patří Excel 2010 a Adobe Photoshop.  
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7 Zpracování 

Tato o něco rozsáhlejší kapitola je věnována stěžejní části práce, čímž je vlastní 

zpracování dat a tvorba jádra GIS pro následující funkčnost prostorových dotazů, analýz a 

vizualizaci výsledku. Jednotlivé úkoly v celé kapitole byly prováděny podle manuálů [4] a 

[5]. Výsledné jádro GIS je uloženo v elektronické příloze č. 4. 

 

7.1 Úvodní práce 

Nejdříve byl vytvořen hlavní pracovní adresář gis_tur_stezek do jehož podadresářů 

(katalog, zabaged atd.) byla postupně organizovaně vložena jednotlivá vstupní data ve 

formátech .xlsx, .shp, .jpg. V aplikaci ArcCatalog bylo pro usnadnění dalších prací využito 

funkce Connect To Folder, čímž byly hlavní adresář a jeho podadresáře propojeny přímo 

s katalogem. Zde v záložce Preview byla jednotlivá data postupně prohlédnuta. 

V aplikaci ArcMap byl založen projekt gis_tur.mxd. Ve view -> Data Frame 

Properties bylo provedeno nastavení celého projektu tj. především nastavení 

souřadnicového systému na S-JTSK Krovak EastNorth a délkových jednotek na metry. 

Dále byly ve File -> Map Document Properties nastaveny takzvané relativní cesty 

k připojovaným souborům zaškrtnutím políčka Store relative pathnames to data sources.  

Toto nastavení umožňuje zafixování propojení s hlavním adresářem i po otevření na jiných 

počítačích. 

 

7.2 Bodové prvky 

Nejdříve byl v programu Excel 2010 vytvořen soubor katalog.xlsx, do kterého byla 

uspořádaně nahrána data o všech bodových objektech získaných z podkladů. Pro každou 

kategorii prvků byl zvlášť vytvořen pracovní list. Listy byly následně v ArcCatalogu funkcí 

Create Feature Class -> From XY Table převedeny na jednotlivé .shp soubory (shapefile 

.shp je datový formát pro ukládání vektorových prostorových dat podporovaný v ArcGIS 

Desktop). Souřadnicovým systémem byl zvolen WGS 84, protože jednotlivé prvky měly 

souřadnice určené v tomto systému. Při pozdějších pracích bylo nutné mít tuto skutečnost 

na vědomí pro jejich správné transformování. 
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Celkem bylo vytvořeno 10 kategorií bodových prvků pojmenovaných: bus, vlak, 

obcerstveni_restaurace, ubytovani, kostely, bunkry, rozcestniky, hranicni_prechod, 

ostatní_mista_zajmu a ostatní. U jednotlivých kategorií jsou zobrazovány následující 

atributy. 

 

Obr. 7-1 Bus a vlak 

 

Obr. 7-2 Obcerstveni_restaurace, ubytovani a 

ostatní_mista_zajmu 

 

Obr. 7-3 Bunkry 

 

Obr. 7-4 Kostely 

 

Obr. 7-5 Rozcestniky 

 

Obr. 7-6 Hranicni_prechod 

 

Obr. 7-7 Ostatní 
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Datová pole shodná pro všechny kategorie jsou OBJECTID (identifikační číslo 

prvku) a Shape (geometrický typ prvku), které jsou generovány automaticky přímo 

v ArcGIS. Dále pole zem_sirka a zem_delka představující zeměpisnou šířku a délku 

v souřadnicovém systému WGS 84. V polích nazev, aktualnost, datum_vytv a zpracoval 

jsou uvedeny informace o názvu prvku, aktuálnosti, přesném datu vytvoření a kdo daný 

prvek zpracoval. 

Následující pole nejsou shodná pro všechny kategorie. V poli odkaz jsou uvedeny 

odkazy na jízdní řády, internetové stránky majitelů atp. V poli obec je uvedena obec, do 

které daný prvek spadá. V polích fotogalerie, foto, foto1 a foto2 jsou uvedeny hyperlinky 

k fotografiím v relativně připojených podsložkách nebo na internetu. Přičemž pokud jsou 

fotografie odkázané na internet je zde další pole zdroj_foto, které uvádí stránku, ze které 

jsou získány. Pro kategorii bunkry existují dvě speciální pole popis a pristup uvádějící 

popis druhu bunkru a možnosti přístupu do něho. Na konec pro kategorii rozcestníky 

existuje jedno unikátní pole id_roz uměle vytvořené číslování rozcestníků využité v dalších 

fázích práce. 

  

7.3 Liniové prvky 

V následujících podkapitolách jsou popsány jednotlivé kroky tvorby liniových 

prvků tj. stezek ve vektorové podobě. 

 

7.3.1 Georeferencing turistické mapy 

Jako hlavní podkladový materiál byla použita naskenovaná turistická mapa. Mapa 

musela být nejdříve georeferencována do systému projektu tj. S-JTSK. Jak je uvedeno 

v kapitole 5.1.2, mapa obsahuje souřadnice v systému WGS 84. Tyto souřadnice byly 

transformovány do systému JTSK a celá mapa byla georeferencována v ArcMap za využití 

funkce Georeferencing, která nabízí možnost afinní transformace. Podle [3] má afinní 

transformace 6 parametrů – úhel pootočení, dva posuny, měřítko v obou osách a parametr 

popisující úhel mezi nimi. Díky těmto parametrům především měřítkům a úhlu mezi osami 

umožňuje odstranit některé chyby způsobené deformací vstupních dat a tím pádem 

dosáhnout lepších výsledků. 



-33- 

 

Obr. 7-8 Výsledek georeferencingu 

 

Výsledná chyba transformace Total RMS Error určená metodou nejmenších čtverců 

dosáhla 5,4 m. Tato hodnota se zdá celkem oprávněně velmi optimistická. Je to způsobeno 

pravděpodobně menším množstvím identických bodů. Jelikož hodnota 5,4 odpovídá na 

mapě hodnotě 0,1 mm a rozlišovací schopnost určení jednotlivých bodů byla odhadnuta na 

0,4 – 0,5 mm je pravděpodobné, že chyba transformace je horší a pohybuje se spíše mezi 

hodnotami 20 – 25 m. 

 

7.3.2 Ořez turistické mapy 

Aby se nemusel po dobu následujících prací používat celý naskenovaný rastr 

turistické mapy, bylo provedeno jeho oříznutí podle zájmového území. Do projektu byly 

přes WMS služby nahrány klady (ZM 10). Následně byl vytvořen nový plošný shaphefile 

orez.shp a za pomoci funkce Edit byl vektorizací vytvořen polygon kopírující zájmové 

území tj. podle hranic kladů objednaných ZM 10, nebo (v místě hranic) podle státních 

hranic s Polskem určených z turistické mapy. 
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Obr. 7-9 Tvorba orez.shp 

 

Následně byla v aplikaci ArcToolbox vyvolána funkce Clip (Data Management 

Tools -> Raster -> Raster Procesing -> Clip) a turistická mapa byla oříznuta podle 

vytvořeného orez.shp. Výsledná georeferencovaná a oříznutá mapa byla nazvána t_m_t_o. 

 

7.3.3 Vektorizace 

V ArcCatalogu byl vytvořen nový shapefile stezky.shp s následujícími atributy: 

 

Obr. 7-10 Atributy stezek 

 

Datové pole nazev určuje jméno dané stezky, přičemž pokud stezka neměla vlastní 

jméno, byla pojmenována podle jejího barevného značení tzn. Modrá, Červená, Žlutá nebo 

Zelená. Protože se v zájmové lokalitě nacházelo více stezek se stejnou barvou, bylo navíc 

přidáno pořadové číslo 1-4, přičemž se číslování provádělo od severu k jihu. Datové pole 

typ určuje povrch dané stezky (asfalt, upravená, neupravená), znaceni znamená barevné 

značení stezek, delka_km udává délku stezky v kilometrech zaokrohlenou na jedno 
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desetinné místo. Datová pole id_stezky a id_rezervace znamená uměle vytvořené číslování 

stezek a rezervací použité pro následující práce. Shaple_Leng je automaticky generovaná 

délka stezky programem ArcGIS v metrech. Rozcestnik_z a rozcestnik_do jsou názvy 

rozcestníků, ze kterých a do kterých stezka směruje, společně s jejich číslováním. 

V datovém poli profil je uvedena relativní cesta k .jpg souboru profilu stezky. 

Jednotlivé stezky byly vektorizovány po zapnutí funkce edit - > Create Features -> 

Line podle turistické mapy a přes WMS server nahraného ortofota a listů map ZM10 pro 

jejich přesnější lokalizaci. 

 

7.4 Profily 

Jednou z dalších důležitých informací o stezkách je znalost jejich výškové složky. 

Proto byly vytvořeny profily pro každou stezku, kde výšková informace byla doplněna z  

digitálního modelu terénu (dále jen DMT).  

 

7.4.1 Tvorba TIN DMT 

TIN DMT je polyedrický digitální model terénu tvořený nepravidelnou 

trojúhelníkovou sítí (Triangulated Irregular Network – TIN), která je vypočítána ze 

vstupních bodů, přičemž v trojúhelnících je využito lineární interpolace.  

Pro tvorbu TIN byla využita data ZABAGED. Jednotlivé shapefily 

(VrstevniceHlavni, VrstevniceZesilena, HranaHorni, HranaDolni atd.) byly sjednoceny do 

jednoho souboru celek.shp funkcí Merge. Následně byla v aplikaci ArcToolbox vyvolána 

funkce Create TIN (3D Analyst Tool -> Data Management -> TIN -> Create TIN) a 

z celek.shp byl vytvořen TIN. Pro použití nástrojů 3D Analyst je nutné mít v Customize -> 

Extensions zaškrtnuté pole 3D Analyst. 
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Obr. 7-11 Vytvořený TIN a vektorizované stezky zájmové oblasti 

 

7.4.2 Tvorba profilů 

Poté byly stezky opatřeny výškovou informací z modelu TIN funkcí z aplikace 

ArcToolbox Interpolate Shape (3D Analyst Tools -> Functional Surface -> Interpolate 

Shape). Nově vytvořený shapefile byl pojmenován stezky3D.shp. Následně byly v 3D 

Analyst za využití funkce Profile Graph vytvořeny jednotlivé profily všech stezek, které 

byly pojmenovány podle jejich názvu a čísla rozcestníků ve směru profilu a uloženy ve 

formátu .jpg. Nakonec byly ve stezkách 3D nastaveny relativní cesty k 

odpovídajícím profilům. 

 

7.5 Plošné prvky 

V ArcCatalogu byl založen nový plošný shapefile prirodni_rezervace.shp, jehož 

obsah byl vytvořen vektorizováním jednotlivých rezervací z turistické mapy pomocí 

funkce edit - > Create Features -> Polygon. U přírodních rezervací byly nastaveny tyto 

atributy. 

 

Obr. 7-12 Atributy přírodních rezervací 
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Kde kromě již dříve pojmenovaných polí přibylo nově, ArcGISem automaticky 

generované datové pole, SHAPE_Area určující plochu prvků v m2. 

 

7.6 Tvorba geodatabáze 

Dle [2] je geodatabáze prostorová databáze navržená pro ukládání, dotazování a 

manipulaci s geografickými informacemi a prostorovými daty. Její výhody spočívají 

především ve schopnosti utvářet chování prvků a atributů, možnosti seskupovat prvky do 

subtypů, možnosti vytvořit trvalé vztahy mezi nimi a možnosti tvorby prostorových a 

atributových ověřovacích pravidel. 

Software ArcGIS Desktop umožňuje tvorbu tří druhů geodatabází Personal 

Geodatabase (osobní geodatabáze), File Geodatabase (souborová geodatabáze) ArcSDE 

Geodatabase. Jejich hlavní rozdíly spočívají v limitu ukládaných dat, v počtu editorů a 

čtenářů. Pro tuto práci byla využita Personal Geodatabase (s příponou .mdb) limitující 

uložená data do hodnoty 2GB (přičemž efektivní limit před snížením výkonu je 250 – 500 

MB), umožňující prohlédnutí více čtenářům a umožňující provádět úpravy jednomu 

editorovi. 

V aplikaci ArcGIS byla v hlavním adresáři vytvořena funkcí New Personal 

Geodatabase  database.mdb ve které byly funkcí New Feature Dataset vytvořeny skupiny 

tříd prvků (Feature Dataset) bodove_objekty a sit, u těchto tříd byl nadefinován 

souřadnicový systém na S-JTSK Krovak EastNorth. Následně byly do skupiny třídy prvků 

bodove_objekty naimportovány funkcí Import -> New Feature Class (Single) 

naimportovány všechny  shapefily tříd prvků (Feature Class) vytvořených v kapitole 

7.2 Bodové prvkyBodové prvky mimo rozcestníků. Ty byly naimportovány společně se 

stezkami do skupiny třídy prvků sit stejným způsobem. Třídy prvků, jejichž souřadnicový 

systém byl WGS 1984 byly do S-JTSK Krovak EastNorth natransformovány při vlastním 

importování. Program sám nabídne tuto možnost při zjištění rozporu mezi systémy skupiny 

tříd prvků a jednotlivých tříd prvků. 
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Obr. 7-13 Nastavení transformace 

 

Následně byla do geodatabáze samostatně importována třída prvků 

prirodni_rezervace a rastr georeferencované a oříznuté turistické mapa t_m_t_o. 

Jednotlivé třídy prvků byly zkontrolovány a popřípadě funkcí Edit opraveny, či 

doplněny o chybějící atributy. 

 

7.7 Nastavení relativních cest a relací 

Pro jednodušší orientaci v datech, která mezi sebou mají určitý polohový vztah a 

jejich propojení s obrazovou dokumentací (fotografiemi a obrázky profilů), byly 

v geodatabázi vytvořeny vztahy mezi jednotlivými třídami prvků pomocí relací 

(Relationship class) a vztahy tříd prvků k datům uloženým ve složkách mimo geodatabázi 

pomocí relativních cest.  

 

Obr. 7-14 Znázornění nastavení relací a relativních cest 



-39- 

Fotografie rozcestníků byly odkázány pomocí relativních cest k třídě prvků 

rozcestníků a obrázky profilů byly stejným způsobem odkázány k třídě prvků stezek. 

Mezi rozcestníky a stezkami byla vytvořena relace s vazbou M – N, protože jeden 

rozcestník může být spojen s více (M) stezkami a jedna stezka s více (N) rozcestníky, 

v případě této práce maximálně se dvěma. Pro vytvoření vazby M – N bylo nutné vytvořit 

pomocnou tabulku obsahující údaje o všech spojích skrze atributy id_roz a is_stezky. 

Mezi stezkami a přírodními rezervacemi byla vytvořena relace 1 – 1. V případě, že 

rezervace byla v blízkosti některé stezky nebo stezek, tak byla propojena s nejbližší z nich. 

To znamená, že k jedné rezervaci přísluší maximálně jedna stezka, což bylo provedeno 

odpovídajícími hodnotami atributů id v třídě prvků přírodních rezervací a id_rezervace 

v třídě prvků stezek. 

 

7.8 Tvorba sítě v Network Analyst 

Třídy prvků rozcestníků a stezek byly také propojeny do sítě nadstavbou Network 

Analyst, která dle [4] umožňuje provádět její prostorovou analýzu. Po nastavení vstupních 

podmínek dokáže určit nejkratší vzdálenost, vyhledat nejbližší bod zájmu, stanovit trasu 

z bodu do bodu popřípadě nalézt optimální cestu. Pro použití Network Analyst je nutné mít 

v Customize -> Extensions zaškrutné pole Network Analyst.  

V souboru tříd prvků sit byla vytvořena síť (New -> Network Dataset) z tříd prvků 

rozcestniky a stezky pojmenovaná sit_roz_stez, přičemž musely být správně nastaveny 

propojení vstupních parametrů, směry, síťové parametry atd. Mimo sítě se automaticky 

vytvořila další třída prvků sit_Junctions, která představuje nově vytvořené uzly (junctions) 

na koncích všech stezek. Tyto nové uzly jsou nutné pro správné fungování sítě. 



-40- 

 

Obr. 7-15 Zobrazení vytvořené sítě 

 

 

Obr. 7-16 Ukázka celého datového stromu databáze 
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8 Prostorové analýzy 

Prostorové analýzy jsou souborem technik pro analýzu a modelování 

lokalizovaných objektů, kde výsledky analýz závisí na prostorovém uspořádání těchto 

objektů a jejich vlastností. [7] 

Prostorové analýzy byly v této práci prováděny za využití dotazů podle atributů a 

polohy (Select by Atributes a Select by Location ) a za využití nadstavby Network Analyst a 

jsou zde uvedeny na jednotlivých příkladech.  

1. Nalezení všech bunkrů vzdálených 150 m od stezky s názvem Modrá 3. 

Pro nalezení všech úseků stezek s názvem Modrá 3 se využije funkce Select by 

Atributes (Selection -> Select by Atributes), kde se nadefinují jednotlivá pole podle 

následujícího obrázku Obr. 2-1. Poté se v mapě automaticky označí všechny úseky s tímto 

názvem.  

 

Obr. 8-1 Vyhledání stezek s názvem Modrá 3 

 

 Následně se pro nalezení všech bunkrů ve vzdálenosti 150 m od stezky Modrá 3 

využije funkce Select by Location (Selection -> Select by Location), kde se nadefinují 

jednotlivá pole podle následujícího obrázku Obr. 8-2. Poté se v mapě automaticky označí 

všechny bunkry vzdálené 150 m od stezky Modrá 3. 
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Obr. 8-2 Vyhledání bunkrů vzdálených 150 m od stezky Modrá 3 

 

2. Nelezení všech úseků stezek delších než 3 km a kratších než 4km. 

Pro nalezení všech úseků stezek delších než 3 km a kratších než 4 km se znovu 

využije funkce Select by Atributes, kde se nadefinují jednotlivá pole podle následujícího 

obrázku Obr. 8-3. Poté se v mapě automaticky označí všechny vyhledávané úseky. 

 

Obr. 8-3 Vyhledání všech úseků delších než 3 km a kratších než 4 km 
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3. Určení nejkratší vzdálenosti mezi rozcestníky Pod Homolí a Nebeská Rybná, 

přičemž se nesmí přejít přes rozcestníky Říčky v Orlických horách – rozcestí  

a Říčky v Orlických horách – kostel. 

Pro nalezení nejkratší vzdálenosti se využije sít vytvořená v Nework Analyst. 

V bočním panelu nadstavby se zadá příkaz New Route, přičemž se v tabulce obsahu mapy 

(Table of Contents) vytvoří nová vrstva Route, které není potřeba věnovat pozornost.  

Označí se vstupní parametry tj. počáteční a koncový rozcestník jako Stops a rozcestníky, 

které se nesmí projít jako Barriers. Následně se nechá vyhodnotit nejkratší cesta pomocí 

příkazu Solve. V poli routes prosperities se dají prohlédnout parametry výsledné cesty. 

 

Obr. 8-4 Vyhledání nejkratší vzdálenosti s bariérami 

 

 Výsledná cesta se dá uložit jako .shp soubor a znovu nahrát. Funkce bohužel 

nevrací výslednou cestu jakožto linii s výškovou informací, i když vstupní data stezek pro 

tvorbu sítě ji obsahovala. Proto se nedá automaticky vytvořit její celý profil. Možnost jak 

ho vytvořit je postupovat podle kapitoly 7.4 Profily. 
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Obr. 8-5 Profil výsledné vyhledané stezky 

 Toto byly pouze některé příklady možností využití jednotlivých funkcí, přičemž 

podobných prostorových analýz mezi dalšími vektorovými prvky GIS by se dalo pro celé 

zájmové území vytvořit mnohem více, popřípadě využít složení více analýz do jedné a tím 

způsobem naplánovat ideální cestu přesně odpovídající požadavkům turisty. 
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9 Vizualizace a výstupy 

Pro výslednou vizualizaci a výstupy bylo nutné jednotlivým datům nadefinovat 

zobrazovací atributy, tak aby byly dobře viditelné, přehledné a aby se při opakovaných 

načteních zobrazovaly stejně. Ve vlastnostech symbolů (Symbol Selector) se nastaví 

požadované zobrazení a následně se vrstva uloží funkcí Save As Layer File jako soubor 

formátu .lyr, u kterého příslušné nastavení zůstane zafixované. Veškeré uživateli 

využitelné vrstvy byly takto nastaveny a uloženy. 

 

Obr. 9-1 Nastavení zobrazovacích atributů 

 

9.1 ArcReader 

Následně byly .lyr vrstvy vyexportovány nadstavbou Publisher do 

reader_gis_tur_stezek.pmf, (soubor podporovaný aplikací ArcReader). Pro použití nástrojů 

Publisher je nutné mít v Customize -> Extensions zaškrtnuté pole Publisher. 

 

Obr. 9-2 Publikování mapy 
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Tento soubor byl uložen jako součást elektronické přílohy č. 4 a umožňuje využívat 

interaktivní mapu, zobrazovat jednotlivé vrstvy, vyhledávat informace a provádět 

jednoduché operace typu vyhledat, změřit vzdálenost atd.  

 

Obr. 9-3 Náhled zobrazení v ArcReaderu 

 

9.2 Tištěnené výstupy 

Vektorové .lyr vrstvy byly také vyexportovány společně s vybranými 

podkladovými vrstvami (TIN, turistické mapa a ortofoto) v rozměru A3 do .pdf formátu a 

uloženy v  jako přílohy č. 1-3 v elektronických přílohách. Následně byly vytištěny a volně 

vloženy do práce jako přílohy č. 1-3 v ostatních přílohách. 

Zobrazení map bylo před tiskem upraveno ve View – Layout View a následně 

doplněno o náležitosti map jako Legenda, severka, měřítko a popisy funkcí Insert. 

 

Obr. 9-4 Možnosti doplnění mapy 
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10   Závěr 

Úvodní část práce je věnována charakteristice dané lokality, stručně definuje GIS a 

analyzuje vlastní potřeby GIS turistických stezek v Orlických horách. V druhé části se 

čtenář dostane do praktičtější fáze diplomové práce. Tato část se zabývá volbou 

softwarového programu, sběrem dat, jejich editací a následně vlastní tvorbou GIS. 

V posledních kapitolách jsou popsány vytvořené prostorové analýzy, výsledné vizualizace 

a výstupy.  

Výsledkem této práce je vytvořené jádro GIS turistických stezek v Orlických 

horách. Jednotliví uživatelé mají možnost výběru trasy podle jejich jednotlivých parametrů 

(délka, profil, typ atd.) popřípadě podle jejich polohy a vzdáleností k dalším prvkům 

(autobusové a vlakové zastávky, občerstvení, restaurace, ubytování, památky, přírodní 

rezervace a jiné turisticky významné objekty zájmu). Uživatel má též možnost vyhledat 

nejkratší vzdálenost mezi body s nastavením překážek (míst, kterými se během nedá 

projít). 

GIS byl vytvořen v placeném licencovaném programu ArcGIS DESKTOP 10.1 

firmy ESRI. I přes to mají turisté možnost užívat interaktivní mapu, zobrazovat její 

jednotlivé vrstvy, vyhledávat informace a provádět jednoduché operace bezplatně 

v programu ArcReader, který je též nabízen firmou ESRI a volně dostupný ke stažení. 

V průběhu celé práce se vyskytlo množství problémů, často způsobených 

nedostatečnou slovní zásobou v oblasti GIS v angličtině, jelikož v praktické části práce 

byly využívány téměř výhradně anglické návody firmy ESRI. Jejich zdárné vyřešení proto 

považuji za velký přínos nejen v oblasti geografických informačních systému, ale i 

v rozšíření anglické slovní zásoby. 
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