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Anotace práce 

Předložená práce popisuje použití mobilních geoinformačních technologií 

k mapování zájmových bodů na území areálu průmyslové zóny Ostrava - Hrabová pro 

účely Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Práce obsahuje návrh 

datového modelu, popis možnosti víceuživatelské editace s využitím funkce databáze 

ArcSDE režim verzí dat a ověření funkčnosti ArcPad nad připravenou databázi. 
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Annotation of thesis 

The presented thesis describes the use of mobile geoinformational technologies to 

map points of interest in the area of industrial zone in Ostrava - Hrabová for the purpose of 

Fire Rescue Brigade of Moravian-Silesian Region. Thesis includes design of data model, a 

description of multi-user editing options using a database function ArcSDE system 

versioning and verification of  the functionality of ArcPad with prepared database. 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

GIS Geografický informační systém 

3D Zkratka výrazu  „trojrozměrný“ 

DGPS Diferenciální GPS 

GIS Geografický informační systém 

HZS Hasičský záchranný sbor 

LED Elektroluminiscenční dioda 

MGIT Mobilní geoinformační technologie 

S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SŘBD Systém řízení báze dat 

 

Cizojazyčné zkratky 

BMP Microsoft Windows Bitmap 

GLONASS Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma 

GPRS General Packet Radio Service 

GPS Global Positioning System 

JPEG The Joint Photographics Experts Group 

MrSID Multiresolution Seamless Image Database 

NMEA National Marine Electronics Association 

PC Personal computer 

PDA Personal digital assistant 

POI Point of interest 

PPS Precise Position Service 

QVGA Quarter Video Graphics Array 

RTCM The Radio Technical Commission for Maritime Services 

SBAS Satellite Based Augmentation Systém 

SD Secure Digital 

SDRAM Synchronous dynamic random access memory 

SiRF SiRF Technology, Inc. 

SPS Standard Positioning Service 
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SQL Structured Query Language 

S-UMTS Satellite Universal Mobile Telecommunications System 

T-UMTS Terrestrial Universal Mobile Telecommunications System 

UMTS Universal Mobile Telecommunication System 

USB Universal Serial Bus 

WiFi Wireless Fidelity 



David Jedziniak: Mobilní GIT a Geodatabáze průmyslové zóny Ostrava – Hrabová 
 

 
11 

 

1 Úvod 

Základní úlohou Hasičského záchranného sboru České republiky je podle zákona 

238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky chránit životy, zdraví 

obyvatel, majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, 

ať se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky. Při plnění těchto 

úkolů spolupracuje hasičský záchranný sbor (HZS) s ostatními složkami integrovaného 

záchranného systému tzn. Policií České republiky, Zdravotní záchrannou službou, a dále se 

správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými 

osobami, neziskovými organizacemi a sdruženími občanů. Činnost HZS je jednou 

z oblastí, kde informační technologie mají podstatný význam pro rychlé zpracování a 

vyhodnocení vstupních informací v procesu operačního řízení a vyslání sil a prostředků na 

místo zásahu.  

Geografické informační systémy (GIS) tvoří integrovanou součást informačních a 

komunikačních systémů hasičských záchranných sborů. GIS má v rámci HZS řadu 

uplatnění. Odbor komunikačních a informačních systémů používá GIS k mapování 

koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva a k analýze 

šíření akustického signálu. Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení využívá GIS při 

zpracování a aktualizaci krizových a havarijních plánů a vnějších havarijních plánů kraje. 

GIS hraje také klíčovou roli v operačním řízení, kde slouží k identifikaci polohy volajícího 

na tísňovou linku, k zjištění příjezdové trasy na dané místo události anebo jako zdroj 

informací o místě zásahu.  

V současnosti s rozvojem průmyslu a obchodu se výrobní objekty soustřeďují do 

tzv. průmyslových zón a vznikají rozsáhlá nákupní centra. Z hlediska požární bezpečnosti 

staveb bývají tyto objekty obvykle vybaveny hydrantovou sítí, elektrickou požární 

signalizací, stabilním hasicím zařízením nebo zařízením pro odvod tepla a kouře. 

 Většina z těchto zařízení jsou obsluhovány jednotkami požární ochrany, jednak 

z provozních důvodů, ale především k možnosti provedení účinného zásahu. Vzhledem 

k velké rozloze průmyslové zóny, nákupního centra či z důvodu složité orientace v areálu, 

zejména v průmyslových podnicích, ale také k možnému vyššímu počtu uvedených 

objektů v hasebním obvodu stanice, je nutné mít vhodné a aktuální podklady o umístění a 

poloze těchto zařízení. Jedná se o např. obslužná pole požární ochrany, klíčové trezory, 
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ovládací panely zařízení pro odvod tepla a kouře, ale také hydranty pro doplňování hasební 

látky, vstupy do objektů a únikové východy k evakuaci a záchraně osob. Informace o 

zařízeních a jejich poloze jsou uváděny v dokumentaci zdolávání požárů nebo, v dnešní 

době stále častěji využívaném, geografickém informačním systému. Informace jsou 

obvykle v textové formě doplněné grafickým znázorněním v situačním plánku objektu.  

Tato práce se zabývá vytvořením geodatabáze zájmových bodů HZS na území 

průmyslové zóny Ostrava – Hrabová, návrhem vhodného modelu víceuživatelské editace a 

mapováním vybrané lokality.  
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2 Zadání 

Cílem práce je vytvoření geodatabáze zájmových bodů HZS na území průmyslové 

zóny Ostrava – Hrabová, návrh vhodného modelu víceuživatelské editace a mapování 

vybrané lokality. Zájmovými body jsou myšleny: 

• Hydranty 

• Klíčové trezory 

• Únikové východy 

Mapování bude prováděno GPS přístrojem Magellan MobileMapper 6 od 

společnosti MiTAC International Corporation.  

Práce zahrnuje tyto dílčí úkoly: 

1. Instalace a konfigurace aplikací ArcSDE 9.3, ArcGIS Server 9.3 a dalších 

nezbytných aplikací 

2. Sestavení datového slovníku pro sběr dat o bodech zájmu se zaměřením na 

požární problematiku 

3. Implementace datového slovníku do prostředí ArcSDE 

4. Zprovoznění a ověření funkčnosti ArcPad nad připravenou databázi (režim 

odpojené editace). 

5. Sběr dat v terénu s pomocí technologie ArcPad a integrace naměřených 

dat zpět do ArcSDE. 

6. Zpracování a vizualizace naměřených dat ve formě mapové služby a ve 

formě tisknutelných map 
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3 Úvod do problematiky 

3.1 Globální navigační družicové systémy 

Globální navigační družicové systémy (GNSS) umožňují pomocí družic 

autonomní prostorové určování polohy s celosvětovým pokrytím. V současné době jsou 

provozovány dva systémy, plně funkční systém Global Positioning System (GPS) 

provozovaný Spojenými státy americkými a systém GLONASS (globální navigační 

družicový systém) patřící Ruské federaci. Systém GPS je provozován pomocí 24 družic, 

z toho 3 jsou v aktivní záloze. Tyto družice obíhají ve výšce 20200 kilometrů nad 

zemským povrchem v šesti oběžných drahách po čtyřech družicích. Systém GLONASS 

nyní využívá 21 aktivních družic a 2 záložní družice, z původně plánovaných 21 družic a 3 

činných záloh. Družice obíhají ve výšce 19100 km nad povrchem Země ve třech oběžných 

dráhách. Oba systémy byly primárně budované pro vojenské účely. Časem se začalo 

rozšiřovat i jejich civilní užití, hlavně pro účely navigace a mapování. [4] 

 

Obr. 1: Oběžné dráhy s GPS satelity [10] 

3.1.1 GPS 

Služby, které projekt GPS poskytuje, jsou PPS (Precise Position Service) a SPS 

(Standard Positioning Service). Obě umožňují určit přesnou polohu, nadmořskou výšku a 
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čas. PPS je využíván armádou USA a vybranými spojeneckými armádami, kterým tato 

služba za použití dekódovacího klíče k P(Y) kódu na frekvencích L1 (1575,42 MHz) a L2 

(1227,6 MHz) zaručuje vyšší přesnost systému. Služba SPS, která je určena pro civilní 

sektor, využívá frekvence L1 s C/A kódem. [3]  

Aktuální pozice se odvodí z vypočtených vzdáleností k jednotlivým viditelným 

satelitům a ze souřadnic každé, pro výpočet použité, družice v okamžiku vyslání signálu. 

Vzdálenost družice - přijímač se vypočítá součinem rychlosti šíření signálu prostorem a 

rozdílu časů vyslání a příjmu signálu. 

3.1.2 Faktory ovlivňující přesnost měření polohy 

Přesnost měření je ovlivněna mnoha faktory: 

• řízení přístupu k signálům z družice 

• „zdravotní“ stav družic 

• rozsah přesnosti měření 

• poměr signál/šum 

• interference signálů 

• počet viditelných družic a jejich uspořádaní 

• typ přijímače 

• přesnost určení efemerid 

• přesnost hodin přijímače a času na družicích 

• vliv ionosféry a troposféry 

• způsob měření a vyhodnocování 

3.1.3 Principy určení polohy s použitím GPS 

GPS je pasivní dálkoměrný systém, který umožňuje určení polohy v 

trojrozměrném prostoru spolu s přesným určením času. Přijímač určuje vzdálenost k přímo 

viditelným družicím. Určování vzdálenosti je prováděno na základě třech základních 

způsobů měření [2]:  

• kódové měření – základním principem kódového měření je určování 

vzdálenosti mezi přijímačem a družicemi. K tomuto účelu se využívají 

dálkoměrné kódy vysílané jednotlivými družicemi. Dálkoměrné kódy jsou 
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přesné časové značky, umožňující určit čas, kdy byla družicí odvysílána 

kterákoliv část signálu. Přijímač identifikuje dálkoměrný kód příslušné 

družice, zjistí čas odeslaní a přijetí jedné sekvence kódu a ze zjištěného 

časového rozdílu určí vzdálenost mezi přijímačem a družicí. 

• fázové měření – fázová měření jsou založena na odlišném principu. 

Vůbec nepracují s dálkoměrnými kódy, nýbrž zpracovávají vlastní nosné 

vlny. Zjednodušeně řečeno lze říct, že při fázových měřeních přijímač 

spočítá počet vlnových délek nosné vlny, nacházejících se mezi 

přijímačem a družicí. Tento počet se skládá jednak z celočíselného 

násobku nosných vln (který se dost obtížně určuje) a jednak z desetinné 

části, kterou je přijímač naopak schopen určit relativně velmi přesně.  

• dopplerovská měření - pracuje na principu změny frekvence pro 

pohybující se zdroj/příjemce signálu. Na základě časových značek, poloh 

družic a změny frekvence, lze určit polohu v prostoru nebo rychlost. 

3.2 Mobilní geoinformační technologie 

V posledních zhruba dvaceti letech patří mezi nejrychleji se rozvíjející oblasti 

telekomunikací veřejná pozemní mobilní komunikace. Od analogových sítí 1. generace se 

přešlo na již digitalizované sítě 2. generace (2G). 2G sítě byly schopny nabízet hlasové i 

datové přenosy, avšak fungovaly stále ne principu přepojování okruhů. Mimo jiné i vysoká 

poptávka po datových službách ze strany zákazníků vedla k vytvoření efektivnějších metod 

přenosu v mobilních sítích. Proto byly vytvořeny prostředky pro zavedení paketových 

přenosů do stávajících GSM sítí se zachováním současných technologií. To vedlo ke 

vzniku nové technologie GPRS (General Packet Radio Service), která nabízí vyšší 

přenosové rychlosti. Sítě využívající GPRS jsou označovány za sítě 2,5G. V současné době 

jsou v provozu již sítě 3G založené na technologii UMTS (Universal Mobile 

Telecommunication System) nabízející opět o něco vyšší přenosové rychlosti. Tento 

dynamický vývoj mobilních komunikačních technologií a jeho masové nasazení přineslo 

nové možnosti v mnoha lidských činnostech, mimo jiné i do geoinformačních technologií. 
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Mobilní geoinformační technologie (MGIT) lze charakterizovat jako informační 

technologie určené ke zpracování prostorových dat, jež využívají komunikační technologie 

pro spojení mezi klienty nebo řídícími centry. 

Mobilní geoinformační technologie používají technologie: 

• mobilní komunikační technologie (GSM, WiFi, S-UMTS, T-UMTS,…) 

• mobilní počítače (notebooky, tablety, PDA,…) 

• polohové systémy 

• software pro mobilní GIS 

• geodata 

Výhodou MGIT je především snížení nákladů a času, zvýšení produktivity práce, 

možnost okamžité aktualizace a transferu pomocí dnešních IT technologií, řešení problému 

okamžitě na místě. 

3.3 Multiuživatelská editace databáze 

3.3.1 Úvod 

Jedním z cílů této práce bylo navrhnout geodatabázi zájmových bodů HZS a 

zároveň vyzkoušet režim verzí dat, označovanou v databázi ArcSDE pojmem 

„Versioning“, pro multiuživatelský přístup k editaci dat. Tato funkce databáze umožňuje 

spolupráci více editorů na jednom díle, aniž by mohlo dojít ke konfliktní situaci při 

transakčním zpracování změn. 

Při studiu této funkce jsem především čerpal z článku Versioning 101 [5] 

z časopisu ArcUser a z materiálu firmy ESRI Versioning [6] a Versioning Workflows [7]. 

Transakčním zpracováním rozumíme u databázových technologií mechanismus, 

který má chránit data organizovaná systémem řízení báze dat (SŘBD) a zajistit korektní a 

rychlý souběžný přístup většímu množství uživatelů. Transakce je posloupná sekvence 

databázových operací, která je vnímána jako jedna ucelená akce a provádí se v celku. Je 

nepřípustné vykonání jen části transakce. Všechny změny jsou zapisovány do transakčního 

protokolu, ve kterém jsou uložené jednotlivé transakce a jejich průběh. Po chybě hardwaru 

nebo selhání operačního systému, lze pomocí transakcí vrátit vše do konzistentního stavu. 
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K zajištění izolovanosti dat se používá zámků, neboli zamykání dat na úrovni databáze, 

tabulky nebo řádku. To znamená, že se jiným transakcím znemožní práce s daty, které 

používá právě probíhající transakce, což vede k řazení transakcí do fronty a zpomalení 

paralelního zpracování. Celá filozofie lze ještě rozdělit podle způsobu zamykání na 

pesimistický a optimistický. 

U pesimistického přístupu se zamykají data i ke čtení, aby se vyloučila možnost, 

že dojde ke konfliktní situaci. Data upravovaná editorem jsou pro ostatní uživatele 

nepřístupná. Optimistické zpracování předpokládá, že při transakci nenastane chyba a data 

jsou zamykána jen a pouze na nezbytně nutnou dobu provádění aktualizace záznamů a 

zámky na čtení se nepoužívají. U této metody však může docházet k situacím, kdy je 

potvrzení transakce odmítnuto, poněvadž během doby zpracování transakce, může být 

realizovaná a potvrzená jiná transakce měnící stejné údaje.  

V obou případech se jedná o nejstarší a nejpoužívanější mechanismus zamykání 

dat, který byl navržen pro aplikace, které předpokládaly velmi krátké transakce, tak aby 

nedocházelo k častým konfliktům. V současnosti, ale převažují aplikace, které vyžadují 

mnohem delší transakce. Většina editací prostorových dat je časově náročná a není 

výjimkou, že doba trvání operací přesahuje hodiny, dny nebo měsíce. Při zpracování 

takovýchto dlouhodobých operací se uplatňují především dlouhé transakce, kdy může 

docházet k uzamčení mnoha záznamů, což značně omezuje rychlost zpracování operací.  

Z toho důvodu výrobci databázových systémů zdokonalují transakční modely, 

metody zamykaní dat a do databází implementují nové funkce pro urychlení spolupráce 

mezi transakcemi. Jednou z těchto funkcí je i režim verzí dat. 

3.3.2 Versioning (režim verzí dat) 

Versioning, režim verzí dat, je mechanismus, jehož hlavním účelem je 

zjednodušení procesu editace dlouhých transakcí. Využívá optimistický přístup zamykání 

dat. Zámky jsou aplikovány během dlouhých transakcí na řádky a editované funkce. 

Jednotlivé verze dat představují reprezentace databáze bez vytváření kopií a bez 

omezujícího zamykání dat. Provedené změny se zapisují do takzvaných „delta tabulek“ 

(delta tables). Nové záznamy jsou zaznamenávány do tabulky Add a smazané údaje do 

tabulky Delete. Při editaci existujících údajů jsou záznamy uloženy do obou tabulek. 

Každá verze dat má vlastní delta tabulky. Uživatelé přistupují k datům uložených 
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v databázi ArcSDE prostřednictvím verzí. Režim verzí dat může být provozován pouze na 

databázi ArcSDE s relační databázi podporující souběžné víceuživatelské editace.   

3.3.3 DEFAULT verze 

Všechny geodatabáze v režimu verzí dat mají implicitní verzi s názvem 

DEFAULT, jejímž vlastníkem je ArcSDE administrátor. Tato verze je vytvořena 

automaticky. Je to standardní verze, kořenová verze, předek všech ostatních verzí 

geodatabáze. Každá nová verze (potomek) je vytvořena ze stávající verze (předek) a je 

totožná se svým předkem. Enterprise ArcSDE databáze umožňuje pracovat s mnoha 

verzemi. Bez ohledu na to, kolik verzí existuje v rámci geodatabáze, je každý datový 

soubor uložen v relační databázi pouze jednou. Veškeré změny provedené na jednotlivých 

verzích jsou zaznamenávány do delta tabulek  souvisejících s každou verzí. Každá verze 

má svého vlastníka, komentář, rodičovskou verzi, asociovanou databázi a úroveň přístupu 

uživatelů.  

Přístupové úrovně jsou tři: 

• Private – pouze vlastník může prohlížet a upravovat verzi 

• Protected – v

• 

šichni uživatelé můžou data prohlížet, ale pouze vlastník je 

může upravovat 

Public – 

Implicitní verze (DEFAULT) používá úroveň přístupu „Public“, ale doporučuje se 

nastavit úroveň na hodnotu „Protected“, aby data byla chráněna před nechtěným 

vymazáním. Při tomto nastavení by úpravy implicitní verze mohl provádět pouze 

administrátor ArcSDE.  

všichni uživatelé můžou data prohlížet i upravovat  

Po ukončení editací některé z verzí, se realizuje proces, při němž dochází 

k začlenění provedených změn do nadřazené či podřízené verze. K těmto úkonům 

používáme operace reconcile a post.  

Reconcile je proces, který provede začlenění změn z rodičovské verze do 

podřízené editované verze (obrázek č. 2). Jedná se o operaci, během které dochází 

k aktualizaci a odstranění prvků v editované verzi, a proto může dojít ke konfliktním 

situacím. V průběhu operace jsou porovnány prvky srovnávaných verzí, a v případě 

výskytu konfliktu, se zobrazí seznam rozporných prvků. Editor se potom rozhoduje, zda 
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v upravované verzi ponechá nebo odstraní daný prvek. Tato operace umožňuje vrácení se 

ke stavu před zahájením.  

 

Obr. 2: Proces reconcile 

Proces post realizuje začlenění změn opačným směrem (obrázek č. 3), z editované 

verze do rodičovské verze. Všechny změny jsou uložené do rodičovské verze. 

 

Obr. 3: Proces post 

Operací post předchází proces reconcile ke stejné cílové verzi. Operace post může 

být dokončena pouze v případě, jestliže cílová databáze není upravována. Pokud by cílová 

verze databáze byla upravována jiným uživatelem, musí být proces reconcile proveden 

znovu. Díky tomuto opatření během procesu nemůže dojít k žádnému konfliktu. Změny 

provedené operací post jsou nevratné. 

3.3.4 Scénáře režimu verzí dat 

Nejjednodušší případ je přímá editace implicitní verze (obrázek č. 4). Každý 

uživatel edituje automaticky vytvořenou, nepojmenovanou, dočasnou verzi. Po dokončení 

editace nebo po uložení změn, jsou na dočasné verzi automaticky provedeny operace 

reconcile a post vzhledem k DEFAULT verzi. Když nastane konflikt, editor musí 
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rozhodnout, které změny uloží. Přímé editování verze DEFAULT se uplatní tam, kde 

jednotlivé transakce nejsou časově náročné.  

 

Obr. 4: Přímá editace implicitní verze 

Protože je editována jedna verze, v jeden okamžik může probíhat pouze jeden 

proces reconcile, který je časově náročný. Nevýhodou tohoto scénáře je, že se neukládá 

historie příkazů.  

Další možností je vytvoření samostatných verzí pro každého editora, označovanou 

jako dvouvrstvý režim verzí dat (obrázek č. 5). Jelikož každý editor pracuje se svou verzí 

databáze, nejsou uživatelé omezování transakcemi ostatních uživatelů. Změny jsou u 

každého uživatele ukládány do vlastní vytvořené databáze. Po ukončení editací se 

provedou operace reconcile a post vzhledem k DEFAULT verzi. Výhodou tohoto scénáře 

je izolace uživatelů a tím pádem vyloučení možností kolizí u transakcí. Nevýhodou je, 

stejně jako u ostatních scénářů režimů verzí dat, správa většího množství delta tabulek, což 

snižuje rychlost vyhledávání a zvyšuje náročnost systému na operační paměť serveru.  
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Obr. 5: Dvouvrstvý režim verzí dat 

Další scénář vznikne úpravou dvouvrstvého režimu verzí dat, kdy se jednotlivé 

verze ztotožňují s potomkem DEFAULT verze. Tento potomek je vytvořen 

administrátorem databáze a všechny verze jsou odvozovány z této verze. Metoda je 

označována jako třívrstvý režim verzí dat (obrázek č. 6). 

 

Obr. 6: Třívrstvý režim verzí dat 

Jedná se o způsob ochrany a kontroly kvality dat před neúmyslným poškozením. 

Jednotlivé editace uživatelé začlení do nadřazené verze, administrátor zkontroluje, a pak se 

teprve realizuje proces k začlenění změn do DEFAULT verze. Tato varianta režimu práce 
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s verzemi má stejné výhody, jako dvouvrstvý režim, a navíc zamezuje neúmyslným 

změnám DEFAULT verze. Nevýhodou tohoto scénáře je časová náročnost na provedení 

operací reconcile a post při větším počtu verzí.  

Uvedená řešení byla navržena pro usnadnění souběžné víceuživatelské editace, 

což není jediné využití režimu verzí dat. Práci s verzemi lze využít i k zaznamenávání 

průběhu práce na projektech nebo k archivaci.  
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4 Vstupní data 

4.1 Datový sklad HZS ČR 

Základem jsou podklady z datového skladu HZS ČR, které jsou spravovány 

v centrálním datovém skladu v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. V institutu 

jsou data shromažďována, aktualizována a distribuována jednotlivým krajským 

ředitelstvím HZS ČR. V současné době jsou v datovém skladu uložené data zabírající 

prostor o velikosti 90GB. Převážnou část datového skladu představují ortorektifikované 

letecké snímky s rozlišením 50 cm od ČUZK. Zbývající část dat tvoří vektorové sady od 

různých dodavatelů. Všechna data jsou dodávána do datového skladu ve formátu ESRI 

shapefile v souřadnicovém systému S-JTSK. Podstatná část jich musí projít určitou mírou 

zpracování před zařazením do skladu. Ve skladu jsou pouze data, která mají celostátní 

charakter. 

Geografická data využívaná u HZS ČR se rozdělují dle způsobu využití na 

referenční data, vyhledávací data a další upřesňující data. Jako referenční datová sada 

slouží Základní báze geografických dat - ZABAGED®

Datový sklad GIS HZS v objektovém datovém modelu ESRI GeoDatabase je po 

distribuci na krajská ředitelství provozovaný v relační databázi Oracle. Přístup k datovému 

skladu, řízení a aktualizace dat v GeoDatabase je zajištěna prostřednictvím aplikačních a 

systémových služeb ArcSDE. 

. Počet použitých vrstev je 298. Pro 

vyhledávání místa mimořádné události jsou použita Geonames, StreetNet ČR, POI, Registr 

sčítacích obvodů. Mezi upřesňující data patří např. databáze Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

4.2   Ortofotomapa 

Další podklad používaný k práci je ortofotomapa Moravskoslezského kraje, která 

byla vytvořena společnosti GEODIS spol. s r.o., ze snímkování v letech 2004-2006. 

Produkt je v rozlišení 20 cm/pixel. Data jsou uložena v relační databázi ORACLE ve 

formátu JPEG. Ortofotomapa je referencována v S-JTSK, spojena do mozaiky a pro 

zrychlení vykreslování rastrových dat je použito pyramidové uložení rastrů.  
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5 Používaný hardware 

5.1 Měřící zařízení Magellan MobileMapper 6 

Navigační přístroj Magellan MobileMapper 6 z profesionální řady společnosti 

Magellan je v provedení kapesního počítače s operačním systémem Windows Mobile 6. 

Jedná se o zařízení se zvýšenou odolností, vlhkosti a nárazům. Výrobce garantuje 

funkčnost přístroje v rozmezí teplot od -20°C do 50°C a ochranu proti dočasnému ponoření 

přístroje do vody (IP x7). GPS příjem zajišťuje 12-ti kanálový čip SiRF Star III, který 

přijímá kódový signál na L1 vlně. Data z GPS jsou poskytovány aplikacím standardními 

protokoly NMEA nebo SiRF.  Tento přístroj byl použit k měření, protože tyto přístroje 

jsou součástí vybavení HZS. 

 

Obr. 7: Navigační přístroj Magellan MobileMapper 6 

Technické parametry udávané výrobcem: 

Hlavní charakteristika  
Procesor 400 MHz 
SDRAM paměť 64 MB 
NAND Flash memory 128 MB 
Velikost displeje 2,7” (6,86 cm) 
Rozlišení displeje QVGA (240x320 pixelů) 
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Přesnost v reálném čase  
DGPS (Beacon nebo RTCM) horizontální: <0,8m 
SBAS horizontální: 2-5m 
  
Přesnost pro post-procesing  
Statický mód horizontální: 0,5m 
Kinematický mód horizontální: 1m 
  
Charakteristika GPS  
GPS chipset: SiRFstarIII 
Kanály: 12 (L1) 
Podporované protokoly: NMEA a SiRF 
Rychlost aktualizace polohy: 1Hz 
  
Rozhraní  
 USB 
 Bluetooth 
 slot na paměťovou kartu SD 
 externí napájení 
  
Napájení  
Typ baterie: 2 x AA 
Životnost baterie: 10 hodin 
  
Charakteristika odolnosti  
Operační teplota: -20°C - +50°C 
Skladovací teplota: -40°C - +70°C 
Vodě-odolný přístroj IP X7 
Pád na beton z 1 metru 
  
Další vlastnosti  
 fotoaparát s rozlišením 2 Mpx 
 Reproduktor a mikrofon 
 LED svítilna 
  
Fyzikální vlastnosti  
Velikost: 14,6 cm x 6,4 cm x 2,9 cm 
Váha: 224g s bateriemi 
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6 Používaný software 

6.1 VMware Workstation 

 Program VMware Workstation umožňuje pomocí technologie virtualizace 

vytvořit více virtuálních strojů s různými operačními systémy na jednom fyzickém 

počítači. Software vytváří izolované zabezpečené virtuální stroje, na kterých běží různé 

operační systémy a jejich aplikace.  

Samotné využití vizualizace je možné např. pro:  

• testování nebo běh jiných verzí operačních systémů  

• vývoj nezávislý na primárním operačním systému  

• provoz starších aplikací 

• testování aplikací  

Důvodem použití tohoto software je vytvoření izolovaného aplikačního prostředí 

vhodného k testování. 

6.2 Oracle Database XE 

Oracle Database 10g Express Edition (Oracle XE) je bezplatná základní verze 

databáze Oracle. Databáze je k dispozici pro 32bitové operační systémy Linux a Windows 

a je plně kompatibilní s plnými verzemi Oracle databází. Jelikož je tato verze zadarmo, 

skýtá několik omezení, které zamezují její nasazení pro větší aplikace. 

Použití databáze je omezeno na: 

• jednu instanci na server 

• velikostí operační paměti – max. 1 GB 

• velikost databáze – max. 4 GB  

• počet procesorů – max. 1  
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6.3 ArcGIS server Enterprise 

ArcGIS Server nabízí úplný webový GIS, který poskytuje řadu připravených 

aplikací a služeb pro koncové uživatele. Tyto aplikace  mohou sloužit nejen k prohlížení a 

dotazování geografických dat, ale i pro jejich analýzu, shromažďování, editaci a správu. 

Veškeré zpracování i správa dat probíhají na serveru, nároky na straně klienta jsou tedy 

minimální. 

ArcGIS Server Enterprise je dodáván ve třech funkčních variantách (viz. Tabulka 

1): 

Tabulka 1: Funkční varianty serveru ArcGIS Enterprise [8] 

Basic Standard Advanced 

Správa dat pomocí ArcSDE 
SQL Server Express 
(limit 10 uživatelů) 

Správa dat pomocí ArcSDE 
SQL Server Express 
(limit 10 uživatelů) 

Správa dat pomocí ArcSDE 
SQL Server Express 
(limit 10 uživatelů) 

Webový GIS 
jeden server 

geodatové služby pro replikaci 
dat, verzování, check-in a check-

out  

Webový GIS 
jeden server 

geodatové služby pro replikaci 
dat, verzování, check-in a check-

out) 

Webový GIS 
jeden server 

geodatové služby pro replikaci 
dat, verzování, check-in a check-

out) 
 

• mapové služby 
• rastrové služby 
• 3D služby 
• geokódovací služby 
• geoprocesing (nástroje 

úrovně ArcView) 
• webové služby podle 

OGC 
• šablona webové mapové 

aplikace 
• vývojové nástroje (.NET, 

Silverlight, Flex, 
JavaScript) 

• editace v prostředí webu 

• mapové služby 
• rastrové služby 
• 3D služby 
• geokódovací služby 
• geoprocesing (nástroje 

úrovně ArcView) 
• webové služby podle OGC 
• šablona webové mapové 

aplikace 
• vývojové nástroje (.NET, 

Silverlight, Flex, JavaScript) 
• editace v prostředí webu 

  
• služby zpracování dat 
• tvorba úloh pro webové 

klienty 
• nadstavby 3D Analyst, 

Geostatistical Analyst, 
Network Analyst a Spatial 
Analyst 
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6.4 ArcSDE 

ArcSDE (spatial database engine) je technologie, která slouží jako rozhraní 

umožňující využívat a spravovat prostorová data uložená na různých databázových 

platformách (obrázek č. 8).  Jedná se tedy o prostředníka vyřizující požadavky mezi klienty 

pracujícími s prostorovými daty a relačním databázovým systémem.  

ArcSDE podporuje řízení prostorových dat na pěti relačních databázových 

systémech: 

• IBM DB2  

• IBM Informix Dynamic Server 

• Microsoft SQL Server  

• Oracle 

• PostgreSQL 

Důvody využití relačních databázových systémů pro ukládání prostorových dat 

jsou jasné: 

• data jsou uložena na jednom místě 

• větší možnosti při ochraně, sdílení a publikování dat 

• podpora dlouhých transakcí a režimu verzí dat 

• podpora prostorových dat  

• podpora současné páce mnoha uživatelů 

• vysoký výkon 
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Obr. 8: Technologie ArcSDE [11] 

6.5 ArcGIS Desktop 

ArcGIS Desktop obsahuje několik vzájemně propojených aplikací. V rámci práce 

jsem využíval aplikace ArcMap a ArcCatalog. 

6.5.1 ArcMap 

ArcMap je centrální aplikace ArcGIS Desktop, která slouží pro všechny mapově 

orientované úlohy včetně kartografie, prostorových analýz a editace dat. ArcMap je 

aplikace, která poskytuje kompletní funkcionalitu pro tvorbu map. 

6.5.2 ArcCatalog 

Aplikace ArcCatalog organizuje a spravuje data GIS, jako jsou mapy, datové 

sady, modely, metadata a služby. Obsahuje nástroje pro: 

• prohlížení a vyhledání geografických informací 

• zaznamenávání, prohlížení a správu metadat 

• definování, export a import schémat a návrhů geodatabáze 

• vyhledávání a nalézání GIS dat na místních sítích nebo na internetu,  

• administraci produktu ArcGIS Server.   
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6.6 ArcPad 

ArcPad je jednoduchý GIS software, který je určen převážně pro aktualizaci a 

sběr geografických dat v terénu. Umožňuje mapování v reálném čase a je možné jej 

nainstalovat nejen do stolního počítače, ale také do notebooku nebo do PDA. Pomocí 

zařízení GPS (interního nebo externího) v něm můžeme neustále sledovat svoji aktuální 

polohu. Umožňuje pracovat jak s rastrovými, tak vektorovými daty. Podporované formáty 

jsou ESRI shapefile, JPEG (s georeferenčním souborem *.jgw), BMP (s georeferenčním 

souborem *.bpw), MrSID (s georeferenčním souborem *.sdw). 

6.7 Ostatní aplikace 

• CASE STUDIO 2 – software pro návrh entitně relačních diagramů 

• Windows Mobile Device Center – software k synchronizaci dat mezi PC a 

mobilním zařízením s operačním systémem Windows Mobile 
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7 Postup řešení 

7.1 Zájmová oblast 

Průmyslová zóna Ostrava – Hrabová je situována na území města Ostravy, podél 

rychlostní komunikace I/56 Místecká, jižně od stávající obchodní zóny, v současnosti 

s objekty Makro a Tesco (obrázek č. 9). 

 

Obr. 9: Průmyslová zóna Ostrava - Hrabová 

7.2 Návrh datového modelu 

Databáze obsahuje celkem devět tabulek. Tabulky hydranty, KlicoveTrezory a 

UnikoveVychody slouží k uložení informací o poloze objektu. Tabulka GarantMereni je 

vyhrazená k uložení informací o osobě provádějící měření. Tabulky Budovy a 

KontaktniOsoba obsahují informace o budovách v areálu a kontaktní informace osob 

spravujících tyto objekty. Zbývající dvě tabulky jsou vazební.    
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7.2.1 ER diagram 

 

Obr. 10: ER diagram databáze
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7.2.2 Seznam editovaných mapovaných vrstev 

Pro objekty, které jsou předmětem mapování, byly vytvořeny vrstvy s vektorovou 

reprezentací, která nejlépe odpovídá reprezentaci objektu (tabulka č. 2).   

Tabulka 2: Seznam editovaných mapových vrstev 

Název vrstvy Vektorová 
reprezentace Poznámka 

Hydranty bodová Hydranty 

UnikoveVychody bodová Únikové východy 

KlicoveTrezory bodová Klíčové trezory 

7.3 Návrh modelu režimu verzí dat k měření  

K měření byl zvolen dvouvrstvý model režimu verzí dat. Každý editor má 

vytvořenou samostatnou verzi k editaci (obrázek č. 11). Po dobu editace jsou jednotlivými 

editory upravovány vlastní verze. Po dokončení prací na projektu byly provedeny operace 

reconcile a post k DEFAULT verzi. Průmyslová zóna byla rozdělena na tři části a každému 

editorovi byla přidělena jedna část (obrázek č. 12). Díky tomu lze při uplatňování editací 

vůči DEFAULT verzi použít dávkové zpracování operací reconcile a post.  

 

Obr. 11: Scénář měření průmyslové zóny Ostrava – Hrabová 
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Obr. 12: Rozdělení oblasti měření na 3 projekty 

7.4 Vytvoření databáze 

Pro vytvoření testovacího prostředí byla použita aplikace VMware Workstation, 

pomocí které byl vytvořen virtuální stroj se serverovým operačním systémem od firmy 

Microsoft, Windows Server 2003. Na tento operační systém byly postupně, podle 

instalačních průvodců, nainstalovány programy: 

• Oracle Database 10g Express Edition  

• ArcSDE for Oracle 10g R2 9.3.1 

• ArcGIS Server Enterprise Standard 9.3.1 

Po instalaci ArcSDE byla provedená post-instalační nastavení, která byla 

uskutečněna pomocí průvodce. 
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Obr. 13: Průvodce instalací ArcSDE - výběr post-instalačních kroků 

Po spuštění nainstalovaných služeb ve stejném pořadí, jak byly programy 

nainstalovány, bylo vytvořeno uživatelské tablespace (místo pro ukládání tabulek) pro 

uložení databáze. 

CREATE TABLESPACE "HZS_DATA" LOGGING DATAFILE 

'C:\ORACLEXE\ORADATA\XE\HZS_DATA.DBF' SIZE 500M EXTENT 

MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO 

Vytvoření tablespace bylo ověřeno pomocí rozhraní k administraci databáze 

ORACLE XE. 

 

Obr. 14: Kontrola vytvořeného tablespace 
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Po alokování místa pro uživatelskou databázi, byl vytvořen administrátor dat: 

CREATE USER "HZS_ADM" PROFILE "DEFAULT" IDENTIFIED BY "heslo" 

DEFAULT TABLESPACE "HZS_DATA" TEMPORARY TABLESPACE 

"TEMP" ACCOUNT UNLOCK; 

GRANT "CONNECT" TO "HZS_ADM"; 

GRANT "RESOURCE" TO "HZS_ADM"; 

Vytvoření dalších účtů, které byly použity k ověření víceuživatelské editace: 

CREATE USER "EDITOR1" PROFILE "DEFAULT" IDENTIFIED BY "heslo" DEFAULT 

TABLESPACE "HZS_DATA" TEMPORARY TABLESPACE "TEMP" 

ACCOUNT UNLOCK; 

GRANT "CONNECT" TO "HZS_ADM"; 

GRANT "RESOURCE" TO "HZS_ADM"; 

CREATE USER "EDITOR2" PROFILE "DEFAULT" IDENTIFIED BY "heslo" DEFAULT 

TABLESPACE "HZS_DATA" TEMPORARY TABLESPACE "TEMP" 

ACCOUNT UNLOCK; 

GRANT "CONNECT" TO "HZS_ADM"; 

GRANT "RESOURCE" TO "HZS_ADM"; 

CREATE USER "EDITOR3" PROFILE "DEFAULT" IDENTIFIED BY "heslo" DEFAULT 

TABLESPACE "HZS_DATA" TEMPORARY TABLESPACE "TEMP" 

ACCOUNT UNLOCK; 

GRANT "CONNECT" TO "HZS_ADM"; 

GRANT "RESOURCE" TO "HZS_ADM"; 

Po vytvoření prostoru pro ukládání dat a uživatelských účtů, bylo realizováno 

spojení s ArcSDE serverem prostřednictvím modulu ArcGIS ArcCatalog.  
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Obr.  15: Dialogové okno pro vytvoření spojení s geodatabázi 

Modul ArcGIS ArcCatalog byl použit k: 

• vytvoření tabulek geodatabáze 

• vytvoření vektorových vrstev k editaci 

• importu potřebných vrstev z datového skladu 

7.5 Práce s daty a měření 

Při vytváření projektu k měření byla vytvořena pomocí volby „“ z nabídky 

Versioning, editovaná verze dat s názvem „Editace“.  

 

Obr. 16: Vytvoření verzí editovaných vrstev 
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Pro přípravu podkladů k terénnímu mapování byl nainstalován program ArcPad 

do počítače a do měřicího přístroje. Pro synchronizaci vybraných dat mezi počítačem a 

měřicím přístrojem byl využit program Windows Mobile Device Center a bylo aktivováno 

rozšíření „ArcPad Tools“ v ArcMapu. Pomocí nabídky rozšíření, které se aktivuje v menu 

„View -  Toolbars – ArcPAd“, je spuštěn průvodce „Get Data For ArcPad“, který převede 

stávající ArcMap projekt s vybranými vrstvami na mapu pro ArcPad (*.apm). Průvodce 

vyexportuje soubory typu geodatabase a coverage do shapefile, rastry převede na formát 

MrSID. 

Před sběrem dat bylo třeba provést nastavení komunikačních parametrů GPS 

prostřednictvím volby, v menu aplikace ArcPad, „Nastavení GPS…“. Zde byly nastaveny 

tyto parametry: 

• typ protokolu 

• port 

• přenosová rychlost 

• automatické aktivování GPS po spuštění aplikace 

• zobrazení aktivity GPS ve stavovém řádku 

• logování do souboru 

 

Obr. 17: Nastavení GPS v aplikaci ArcPad 
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Samotné měření bylo provedeno postupným procházením části areálu k místům 

bodů zájmu a v měřícím zařízení byly zaznamenány jednotlivé body. Pro kontrolu 

přesnosti měření bylo v přístroji nastaveno minimální PDOP pro přijatelné měření na 

doporučenou hodnotu 7. Upozornění na dostupnost družic bylo využito při měření 

v blízkosti budov, které znemožňovaly ideální viditelnost družic. Proto byl ke kontrole 

validity měření použit výřez z ortofotomapy, který byl přenesen s projektem do přístroje.  

Po ukončení měření byla provedena synchronizace s projektem v počítači. Import 

editovaných dat se zahájí spuštěním editace v nabídce „Editor“ v aplikaci ArcMap. Po 

zahájení editace, je aktivována volba „Check in Edits from ArcPad“ v nabídce rozšíření 

„ArcPad Tools“. Pomocí této volby je inicializováno dialogové okno, kde lze označit 

vrstvy k importu a po výběru vrstev, tlačítkem „Check in“, spustit import dat. 

Po importu a kontrole dat, byla ověřena funkce přenášející pořízené změny do 

DEAFULT verze pomocí funkce reconcile, spuštěné z nabídky „Versioning“.  

 

Obr. 18: Začlenění změn do DEFAULT verze 

Při navrženém modelu režimu verzí dat, kdy areál byl rozdělen na tři samostatné 

části, by nemělo dojít ke kolizním stavům při ztotožnění změn do nadřazené verze. 

V případě scénáře, kdy bude více editorů pracovat s verzemi na stejném prvku, může při 

spuštění funkce post dojít ke konfliktní situaci. V případě konfliktu je editor, který funkci 

post spustil, upozorněn na konflikty a má možnost operaci post přerušit nebo pokračovat 

v procesu.  Když se editor rozhodne pokračovat, zobrazí se mu dialogové okno s konflikty 

[6].  
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Obr. 19: Dialogové okno pro řešení konfliktů [6] 

Možné volby řešení konfliktů jsou: 

• ponechat konfliktní prvek z cílové verze 

• začlenění prvku do cílové verze 

• návrat ke stavu prvku před začleněním změn z podřízených verzí  

7.6 Zpracování naměřených dat 

Pořízená data a jejich vizualizace má následně poskytovat informace o území pro 

podporu operačního řízení pro operátory záchranných složek působících v Centru 

tísňového volání v Ostravě. Jedná se o společné pracoviště hasičů, zdravotnické záchranné 

služby, Policie ČR a městské policie Ostrava pro příjem tísňového volání a koordinaci 

záchranných akcí. 

Data budou použita také jako zdroj informací o území průmyslové zóny pro 

zasahující jednotky hasičského záchranného sboru (příloha č. 1) a k tisku dojezdových 

map, sloužících k objasnění nejvýhodnější dojezdové trasy včetně jejich možných variant. 
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8 Závěr 

Dynamický vývoj komunikačních technologií v posledních letech významně 

ovlivnil i vývoj v ostatních oblastech, jako jsou například geoinformační technologie.  

Díky dostupným datovým šířkám poskytovaných mobilními operátory, se v poslední době 

rozvíjí mobilní mapování pomocí kombinace technologií GIS a GPS.  

Cílem práce bylo navržení geodatabáze a systému víceuživatelské editace při 

mapování území průmyslové zóny Ostrava – Hrabová, pro účely integrovaného 

záchranného systému s pomocí aplikace ESRI ArcPad. Během práce bylo úspěšně ověřeno 

použití režimu verzí dat nad vytvořenou databázi a sběr dat v terénu. 

Při použití tohoto řešení neproškoleným pracovníkem, je nutno, aby správce 

geodatabáze provedl přípravu projektu k mapování, import připravených dat a po 

mapování v terénu jejich zpětný import.  Po provedení importu by odborný pracovník 

provedl také začlenění změn do nadřazené verze.  

Pro častější mapování provádějící nevyškolenými pracovníky by bylo vhodnější 

využít technologii ArcGis Mobile a vytvořit k mapování mobilní aplikaci umožňující 

online editaci.  
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