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ZÁPIS č. 15 
pracovní setkání k projektu „Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního dopadu 

představující závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví“

Přítomni: 
ČGS: Štrupl, Kujal
ARCDATA: Hudec, Vrtich
Geol. sdružení:  Čížek, Raus, Nekl, Zuska

Průběh schůzky:
 Aktuální stav projektu

o Probíhá vývoj webové editační aplikace
 WP6 – připomínky k veřejnému Registru ROUM

o Připomínky vně ČGS nejsou
o Požadované změny budou provedeny současně a prezentovány jako nová verze registru

1. Výměna bannerů za nové
2. Zveřejnění dalších několika atributů

1. ČGS dodá do 18. 6. 2012 podklady
 Funkčnost WARUM

o Se zástupci geologického sdružení se vyjasnily tyto funkční požadavky:
o FP-10 – Sestavy

 Sestavy budou generovány pomocí tiskové geoprocessingové služby na 
serveru

 ČGS dodá představu o jedné startovací sestavě – další sestavy si doplní dle 
návodu

o FP-11 – Porovnání analýz
 Bylo osvětleno, že naměřené hodnoty je potřeba porovnávat s různými 

limity, které musí být možno vybrat ručně z nabízeného seznamu.
 Pokud jsou v atributové tabulce různé druhy analýz, pak každá analýza může 

být porovnávána s jinými limity, takže není možné nabídnou jeden seznam 
s příslušnými limity pro všechny analýzy v tabulce.

 Podklady a finální představu o způsobu řešení tohoto požadavku dodá ČGS 
do 18.6.2012.

o FP-12 – Hromadný import analýz
 Bylo upřesněno, že se jedná o požadavek na možnost importu analýz 

k vybranému objektu, tedy ne o nástroj umožňující import všech analýz 
z uceleného projektu, který řeší několik úložných míst (deponií)

 Import velkého množství analýz provede správce aplikace pomocí ArcGIS 
Desktop přímo do provozní geodatabázi.
1. Lepší kontrola nad procesem importu
2. Možnost UNDO provedeného importu
3. Možnost logování

 Tento funkční požadavek byl po dohodě vyřazen ze seznamu požadavků jako 
nepotřebný.

o Dále byly zrevidovány priority v tabulce nedokončených funkcionalit WARUM 
(RROUM_pozadavky_realizace_120612.xls)

o  Byl zrevidován seznam připomínek k WARUM (RROUM_pripominky_120608.xls)



Zapsal: Hudec


