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ZÁPIS č. 17 
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, Ošlejšek, Šíp

Průběh schůzky:
 Standardní školení Esri

o Kujal potvrdil účast Kramolišové na kurzu Práce s gedoatabází (24. až 26. 9. 2012)
o Zbývá účast jednoho člověka na jednom kurzu 

 3D data
o Data zatím k dispozici nejsou – poskytnutí dat bude řešit Kujal 
o Pro 3D data existují 2 varianty:

 použití stávajícího DMT s velikostí pixelu 20 m
 vytvoření DMT s velikostí pixelu 10 m z dat Zabaged, což se jeví z hlediska malé 

velikosti úložných míst (deponií) jako varianta vhodnější
o ARCDATA potřebují data, alespoň vzorek, co nejdříve aby mohli připravit funkčnost na jejich 

využití
 Problémy s licenčním managerem

o Hudec zopakoval možnosti řešení tohoto problému
 Dočasné licence na 10 dní – online vygenerování
 Trvalý přenos licencí na jiný stroj – mailová komunikace s Esri (optimálně vyřešeno 

přes noc v případě dalších dotazů z Esri až 2 dny)
 Vyjasnění funkčních požadavků na webovou editační aplikaci (WARUM)

o FP-10 Sestavy
 Sestavy se budou generovat pro vybrané objekty úložných míst
 Vrtich prezentoval pracovní postup generování sestav v aplikaci WARUM a také 

možnosti konfigurace (možnost doplnění sestav o nové)
 Připravovaná tisková sestava, které obsah byl domluven se zadavatelem, bude 

zahrnovat informace i o analýzách do 100m
 ARCDATA doplní stávající DM o analytické výstupy, které budou zdrojem dat pro 

připravovanou tiskovou sestavu
o FP-11 Porovnání analýz

 Porovnání analýz se bude týkat pouze analýz nad vzorkem
 Tato funkcionalita vyžaduje doplnění DM RUM, které bylo domluveno na schůzce 

(viz. níže)
 Pracovní postup v aplikaci WARUM:

 Výběr vzorku
 Výběr předpisu (v nabídce budou pouze předpisy vztahující se k danému 

typu matrice vzorku – voda, zemina, …, což bude možné vyvodit z atributů 
vybraného vzorku)

 Zobrazení analýz na daném vzorku, kterých naměřené hodnoty překračují 
limity definované zvoleným předpisem

o Přílohy
 Přílohy (attachments) jsou v DM RUM vedeny přes relaci na negrafickou tabulku, což 

vyplynulo s předchozích požadavků zadavatele v souvislosti se zachováním všech 



atributů původních příloh (JmenoFile, Popis, Datum, Aktualni, NaVysku, Typ). Toto 
vede ke zkomplikování práce s přílohami ve webové aplikaci WARUM a k nemožnosti 
práce s přílohami v mobilní aplikaci MARUM.

 Vrtich prezentoval práci s přílohami v aplikaci WARUM nad současným datovým 
modelem a vysvětlil zjednodušení práce s přílohami v aplikaci WARUM, pokud by se 
přílohy vázaly přímo na zdrojová data (a ne přes relaci na negrafickou tabulku).

 Šíp zdůraznil absenci podpory negrafických tabulek v mobilním aplikačním prostředí 
a tím nemožnost práce se současnými přílohami v připravované mobilní aplikaci 
MARUM

 Vrtich navrhl upustit od atributů původních příloh a vést přílohy vázané přímo na 
zdrojová data. Důležitý atribut původních příloh byl identifikován jako JmenoFile a 
tento je možné vést v názvu souboru přílohy, což nevyžaduje samostatní negrafickou 
tabulku. Ostatní atributy původních příloh se jeví jako bezpředmětné.

 Kujal, po projednání s uživateli aplikace, bude informovat dodavatele (ArcData), zdali 
je možné upustit od atributů původních příloh a vést tak přílohy vázané přímo na 
zdrojová data. 

 Dořešení záležitostí týkajících se datového modelu RUM
o Pro porovnávání výsledků analýz s limity různých předpisů budou informace pro vzorek a 

předpis doplněny o pole Matrice, které bude určovat, čeho se analýza týkala (voda, zemina,
…). Nebude využíváno dělení podle typu analýzy, které je pro požadovanou funkčnost 
nedostatečné. Kritérium bude vedeno způsobem, kdy jednotlivé předpisy budou uloženy 
specificky pro jednotlivá kritéria (např.: “Nařízení vlády č.61/2003… - Povrchová voda – 
Obecné požadavky“).

o Ošlejšek pošle aktualizovaný popis DM se zanesením diskutovaných úprav.
o Kujal pošle potřebné číselníky KOD_RUM_MATRICE a KOD_RUM_VELICINA.

 Mobilní aplikace (MARUM)
o Šíp prezentoval funkčnost ArcGIS Mobile s daty RROUM

 základní ovládání aplikace
 doprogramovaná funkčnost – procházení a vytváření relací

o Problematická funkčnost standardních příloh nad datovým modelem ROUM
 ArcGIS Mobile neumí pracovat s negrafickými daty, neumí připojovat přílohy (např. 

fotografie) k negrafickým datům, ale v DM ROUM jsou přílohy připojeny 
k negrafickým tabulkám, které obsahují metadata příloh

 Možná řešení
 Upravit DM(přesunout přílohy přímo ke grafickým prvkům) tak, aby bylo 

možné využít standardní funkčnost pro přílohy
 Metadata uchovávat přímo v příloze a/nebo je přesunout do názvu 

souboru
 Vést separátní DM pro Mobilní aplikaci a pomocí doprogramovaných 

nástrojů přenášet informace mezi DM
 Z hlediska funkčnosti aplikací a přenositelnosti dat mezi mobilní a webovou 

aplikací je jednoznačně vhodnější připojovat přílohy ke grafickým prvkům. 
Nevýhoda tohoto řešení je v obtížnějším uchování metadat příloh, i když 
většina těchto metadat se jeví nerelevantními.

o Na 22. 8. 2012 byla dohodnuta schůzka Šíp – Kujal na které se aplikace ArcGIS Mobile s 
doplňky, připravený vzorek dat , mobilní projekt nainstalují na GPS zařízení ČGS. 

Zapsal: Hudec


