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ZÁPIS č. 16 
pracovní setkání k projektu „Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního dopadu 

představující závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví“

Přítomni: 
ČGS: Kujal
ARCDATA: Hudec, Vrtich

Průběh schůzky:
 Kujal prezentoval připomínky uživatelů k webové aplikaci

o Chybějící aliasy ve webové aplikaci
 Možno nastavit na úrovni GDB, MXD nebo mapového projektu  - optimálně 

v GDB, ale v situaci, kdy není GDB je nejlepší volbou nastavit aliasy v MXD
 Vrtich upozornil na některé nevhodné (příliš upovídané) aliasy v datovém 

modelu RROUM, které by patřily spíš do popisků (např. „Možné ohrožení 
životního prostředí - možnost kontaminace povrchových vod těžkými kovy nebo 
radionuklidy“)

o Změny pořadí, názvů vrstev – změny v MXD
 Vrtich ukázal možnosti změny v MXD (pole, vrstvy, skupiny vrstev)
 Vrtich dal doporučení pro tvorbu a úpravu MXD

 Vždy vytvářet zálohu produkčních MXD (MSD)
 Vytvářet MSD se stejným názvem jako MXD – usnadní případné budoucí 

změny, které je možné provádět pouze v MXD
o Popisy (description) se musí naplnit v Mapovém projektu

 Vrtich ukázal místa v konfiguračním souboru mapového projektu, kam údaje 
naplnit

o Chybějící nápověda k ovládání mapy
 Bude řešeno vytvořením jednoduché uživatelské nápovědy v rámci 

implementace bublinové nápovědy pro ostatní uživatelské prvky
o Nemožnost vyhledávat územní jednotky podle jejich jména

 Řešením je buď použít nějakou veřejnou službu – problém s rychlostí
 Přidání mapové služby obsahující data hranic územních jednotek (ČSU), která 

jsou uložena na SDE serveru (GisSrv) – možná neaktuálnost dat
 Zajistí dodavatel včetně přidání této služby do mapového projektu SurIS
 Ostatní mapové projekty doplní dle vzoru zadavatel

o Požadavek na přidání WMS služby katastru nemovitostí od ČUZK do Mapové kompozice
 Vrtich předvedl jak WMS službu přidat do mapového projektu

 Dodavatel zašle ukázku konfigurace (včetně iniciální viditelnosti vrstev)
 Zadavatel upraví požadované mapové projekty

o Parametry v URL volání webové aplikace
 Vrtich vysvětlil rozdíl mezi parametry 

 featureUri – URL adresa konkrétního prvku z vrstvy mapové služby,
 layerUri – URL adresa vrstvy mapové služby, ze které se budou při 

spuštění aplikace vybírat data.
o Tlačítko „Záložky“

 Bylo dohodnuto tuto funkčnost prozatím vypustit
 Tvorba publikační GDB



o Po diskuzi byla jako optimální varianta vybrána publikační souborová geodatabáze, která 
bude umístěna na aplikačním serveru GisAppSrv03, vytvářena naplněním připravené 
šablony GDB daty z SDE serveru GisSrv pomocí nástrojů ArcGIS.

 Publikace 3D služeb
o není možné bez potřebných dat 

1. Získáme hotový digitální model terénu od ČGS pro potřeby projektu RROUM – 
optimálně celou ČR nebo prozatím alespoň nějaké vzorky dat,

2. Nebo Zadavatel vytvoří ze Zabagedu nový digitální model terénu.

Zapsal: Hudec


