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ZÁPIS č. 19
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, Ošlejšek

Průběh schůzky:
 3D data

o Kujal vytvořil provizorní digitální model terénu z textových souborů
 TXT soubory -> tabulka (mdb) -> třída prvků (3D) -> rastr
 Vytvořený rastr obsahuje viditelné díry

o Kujal umístí vytvořený rastr na aplikační server
o Dodavatel připraví globe službu nad tímto rastrem
o Kujal zajistí definitivní digitální model terénu 

 Školení Esri v rámci projektu
o Kujal dohodne kdo a na jaké školení do konce projektu dorazí

 Veřejný Registr ROUM
o K aplikaci nejsou připomínky
o Je nutné dořešit, zda aplikace bude nadále pracovat s offline připravenými daty, či 

zda bude přistupovat k datům ROUM online (Zadavatelem preferovaná varianta)
 Dodavatel prověří proveditelnost řešení

 Prezentace projektu (WP7) 
o Součástí dodávky bude též prezentace (PPT) dodaného řešení (architektura, 

funkčnost). Obsah prezentace bude předem konzultován (Štrupl-Hudec)
 Webová editační aplikace (WARUM)

o Proběhla diskuze nad seznamem připomínek (Příloha č. 1)
 Každé připomínce byl po jejím vyjasnění nastaven či upraven Stav 

(Zamítnuto, rozvoj, analýza, probíhá realizace či dokončeno)
 Připomínky jsou pomocí příznaku Typ dále členěny do tří oblastí (Aplikace, 

data, konfigurace)  
o Dohodnuté změny byly včetně zpřesnění popisu a poznámek zaneseny do 

přiloženého seznamu připomínek. (Příloha č. 1)
o Zadavatel dodá text, kterým by se měl nahradit současný text „Aktivní nástroj“ v GUI 

aplikace.
o Zadavatel zajistí vytvoření full-text indexu v příslušných datech. Index je nutný pro 

provoz „vyhledávání bez diakritiky“ v neverzovaných databázích (vyhledávání bez 
diakritiky je řešeno dodavatelem jako RQ-52-53).

o V oblasti datového modelu byly diskutovány tyto záležitosti
 Duplicity v aliasech třídy prvků RUM (2x Stav)

 u pole HALD_STAV změnit na “Popis stavu“
 Požadavek na změnu číselníku KOD_RUM_STAV

 poslat ČGS k přepracování



 Požadavek neimportovat záznamy ze vstupní tabulky signatur (HAL_SIG v 
MDB), ke kterým neexistuje odpovídající halda

 Požadavek odstranit ze třídy prvků RUM atribut DIAMO_URCENI VYSKY
 Požadavek porovnat hodnoty atributů DOBA_VZNIK a STARI naplněných v 

pilotní aplikaci s původními daty a poslat ČGS seznam RUM_ID, kde došlo ke 
změně

 Ostatní požadavky na datový model uvedené v přiloženém seznamu 
připomínek

Příloha č. 1 – Seznam připomínek k aplikaci WARUM

Zapsal:  Hudec


