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ZÁPIS č. 18 
pracovní setkání k projektu „Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního dopadu 

představující závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví“

Přítomni: 
ČGS: Kujal, Štrupl
ARCDATA: Hudec, Vrtich

Průběh schůzky:
 3D data

o Kujal provedl analýzu dat ZABAGED z pohledu využitelnosti pro tvorbu digitálního 
modelu terénu

 Vrstva výškopisného Zabagedu „Mřížka“ ve formě souboru shp obsahuje 
pouze cca. 1 milion bodů a je po území ČR rozprostřena nepravidelně. 
Textové soubory výškopisného gridu obsahují cca 700 milionů bodů, což 
odpovídá odhadu pro území ČR při hustotě bodů 10x10m. Výše uvedená 
vrstva tedy může být použita pro DMR pouze jako doplňková a pro tvorbu 
modelu bude potřeba použít výškového gridu v textových souborech.

 Webové editační aplikace (WARUM)
o Vrtich informoval o implementaci WARUM v infrastruktuře Geofond

 Aplikace je dostupná ve vnitřní síti Geofondu na URL 
http://gisappsrv03.geology.cz/WARUM/.

 Editační funkcionalita je dostupná pouze pro přihlášené uživatele v mapovém 
projektu RROUM – editace.

 Pro přihlášení je možné využít svůj vlastní uživatelský účet (upřednostňována 
varianta), nebo testovací účet (testuser1:heslo1).

o ČGS (Geofond) otestuje aplikaci a připomínky zašle do 16. 9. 2012
o Vrtich předvedl novou funkčnost WARUM

 Uložené dotazy
 Procházení vazeb
 Zobrazení příloh
 Zobrazení signatur
 Limity
 Reporty (sestavy)
 Aktualizace stávajícího prvku
 Vytvoření nového prvku

 Šablony prvků v MXD
 Vytvoření nového navázaného prvku
 Připojení existujícího prvku
 Mazání
 Editace příloh 

o Byla diskutována funkčnost přidělení jedinečného identifikátoru při vytvoření nového 
prvku úložného místa

 Bude automaticky přiděleno nejbližší vyšší volné celé číslo.
o Byly diskutovány postupy vytváření identifikátorů pro odběrná místa a vzorky

http://gisappsrv03.geology.cz/WARUM/


 Pro tvorbu identifikátorů existuje metodika, kterou není možné zapracovat 
do aplikace

 Byla navrhnuta změna datového modelu tak, aby identifikace (název) 
odběrného místa a vzorku nebyly vazebními atributy (cizími klíči)

 vazby budou změněny tak, aby se využívalo OBJECTID (GLOBALID?) 
 tím se zajistí integrita vazeb

 ARCDATA do 14. 9. 2012 ověří dopad takové změny datového modelu
o Byla diskutována možnost změny připojení Attachmentů (příloh) ze současné 

nestandardní vazby na negrafické prvky – tabulku na připojení standardní – na 
grafické prvky (body, polygony, linie). Tato změna by umožňovala:

 snadnější přístup k přílohám v aplikaci
 integraci pořizování příloh (fotografií) mobilními zařízeními, kde vazba na 

tabulky není možná.
Důležité informace o přílohách (ID haldy a název přílohy) by bylo možné uvádět 
v názvu attachmentu. Ostatní, v současnosti již nedůležité informace technického 
charakteru využívané staršími aplikacemi, by bylo možné:

1. vynechat, jako nedůležité
2. spravovat v evidenci příloh stojící mimo aplikaci WARUM
3. využít metadata příslušných souborových typů příloh
4. zkombinovat výše uvedené body 1 až 3

Zapsal: Hudec


