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Příklad e-mailové ţádosti o informace ohledně interní GIS aplikace pro odbor školství 

 V kapitole 2. (Školství a GIS) této diplomové práce je zpracována rešerše na téma 

vyuţití GIS v prostředí odborů školství krajských úřadů ČR. Kromě příkladů prezentace 

prostorových dat pro veřejnost na internetových stránkách jednotlivých krajských úřadů byla 

v oblasti mého zájmu zejména případná správa prostorových dat v aplikacích fungujících 

v rámci intranetů KÚ. Mým cílem bylo zjistit, zda informatici krajských úřadů v ČR vůbec 

pro odbor školství podobnou aplikaci provozují. Pokud ano, co je její náplní a zda k tomu 

pouţívají technologii ArcGIS Server 10. 

 Ţádost o tyto informace jsem rozeslal e-mailovou cestou. Ţádost se lišila pro kaţdý 

krajský úřad, neboť v ní byly uvedeny případné aplikace nebo mapové výstupy, které 

v oblasti školství jsou prezentovány na webových stránkách jednotlivých úřadů. Zde uvádím 

příklad zprávy, kterou jsem poslal na Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ing. Jiřímu 

Holasovi, coţ je vedoucí Oddělení GIS: 

 

Dobrý den, 

jsem studentem 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru geoinformatika na 

Hornicko-geografické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a v tomto 

akademickém roce dělám diplomovou práci na téma Webová mapová aplikace odboru 

školství krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

Ve své diplomové práci zpracovávám také rešerši aktuálního stavu řešené 

problematiky a v rámci toho bych chtěl zkompletovat informace o tom, jak podobné téma je 

případně řešeno na ostatních krajských úřadech. 

Na internetových stránkách Vašeho krajského úřadu jsem k dispozici řadu mapových 

výstupů z různých oblastí, Java aplikaci zobrazující školy a školská zařízení na území kraje, 

k dispozici máte také nějaká data z oblasti školství ke stažení ve formátu .SHP. 

Já budu vypracovávat mapovou aplikaci nad ArcGIS Serverem 10, která poběží v 

rámci intranetu. Pro odbor školství bude tedy jejich tematika řešena pouze interně, ne 

navenek na webové prezentaci kraje. 

Proto bych Vás chtěl požádat, zda byste mi mohli podat tyto informace: 

 



Příloha 2: E-mailová ţádost o informace ohledně interní GIS aplikace 

 

Michal Samiec: Webová mapová aplikace pro odbor školství MSK 

- jestli kromě na webu zveřejněné aplikace a dat z oblasti školství spravujete pro odbor 

školství i nějakou další např. mapovou aplikaci a to interně (prostřednictvím 

intranetu), 

- zda pro toto řešení používáte ArcGIS Server 10, příp. nižší verze, pokud ne, tak jakou 

technologii používáte, 

- co je případně tematickou náplní této aplikace, jaké výstupy v ní jsou obsaženy. 

 

Předem děkuji za pomoc a poskytnutí jakýchkoliv informací. 

S pozdravem a přáním hezkého dne, 

Bc. Michal Samiec 
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Semestrální projekt z akademického roku 2009/2010 měl řešit podobný problém jako 

práce J. Škrobáka zmíněna v textu diplomové prce. Ze strany krajského úřadu byla k dispozici 

data o mateřských školách za obce v kraji, k dispozici byla také data z ČSÚ ohledně 

demografické situace v obcích kraje v posledních letech. Cílem analýzy bylo zjistit, jak se 

bude chovat vývoj naplněnosti mateřských škol v kraji ve školních letech 2010 – 2012. 

Postup práce 

Postup práce byl velmi jednoduchý: 

- data o počtech dětí v MŠ a kapacitách jednotlivých zařízení, která byla k dispozici za 

jednotlivé školy, byla agregována na úroveň obcí – zjistilo se, kolik dětí je v některé 

z obecních školek a jaká je jejich celková kapacita, 

- z dat o demografické situaci bylo zjištěno, kolik bude v příštích dvou letech (2010/11 

a 2011/12) v obcích tří- aţ pětiletých dětí (tedy dětí ve věku docházky do mateřské 

školy), resp. dětí starších šesti let (tedy jiţ školního věku), 

- na základě tohoto bylo jednoduchým způsobem zjištěno, jak se změní naplněnost 

kapacit mateřských škol za obce – bylo tedy zjištěno, ve kterých obcích aktuální 

kapacity MŠ budou stačit, ve kterých obcích bude problém s umístěním dětí. 

Takto definovaný postup je samozřejmě aţ příliš jednoduchý, nepokrývá celou řadu 

jevů, které mohou ovlivňovat výsledný počet dětí docházejících do mateřských škol. Projekt 

měl být dále rozvíjen, aby aspoň částečně pokrýval např. – moţnosti dojíţdění či docházení 

dítěte do mateřské školy v jiné obci (např. se starším sourozencem, který dochází do ZŠ), 

moţnost, ţe se rodiče rozhodnou dítě do mateřské školy vůbec neposlat nebo poslat jen do 

některého z ročníků (zákon totiţ nedefinuje předškolní vzdělání jako povinné), moţnost toho, 

ţe se dítě z obce s rodiči vystěhuje před dovršením věku pro docházku do MŠ. 

K další práci na analýze však jiţ nedošlo. Podle informací právníka Odboru školství 

údajně není moţné data (minimálně v nezměněné podobě), se kterými jsem pracoval, na 

základě zákona 106/1999 Sb.
1
 v jakékoliv formě veřejně publikovat. Zveřejnit by se dala data, 

která bych dostal přímo od mateřských škol. Zkusil jsem tedy obeslat zařízení aspoň ve 

vzorovém území (jeden z okresů kraje), ale zpět jsem dostal informace o počtech dětí a 

                                                           
1
 Pro zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím viz Portál veřejné správy České republiky [online]. 

2003-2010 [cit. 2010-12-27]. Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů. Dostupné z WWW: 
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=106/1999>. 
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kapacitách pouze zhruba z 10 % z nich. Nebylo tedy moţné počítat do diplomové práce pouze 

se vzorkem území. 

Výsledky a závěry 

Výsledkem projektu v té fázi, do které byl zpracován, byl výhled naplněnosti MŠ 

v obcích kraje do roku 2011/12. Data byla ve formátu XLS, takto uloţená data byla 

vizualizovaná pomocí nepravých kartogramů (KAŇOK 1999, s. 166). 

Modifikovaný příklad vizualizace takovýchto dat je dále v příloze této práce. V datech 

byla změněna legenda tak, ţe se nedá přiřadit ţádná hodnota naplněnosti k polygonům obcí. 

Navíc byl uveden výstup za rok 2008 (data jsou aktuální k září daného roku – tedy za školní 

rok 2008/09), tedy nebyl uveden ţádný školní rok, pro který byl vypracován výhled. 

 

Obr. 1: Vývoj počtu dětí vzhledem ke kapacitám MŠ v jednom z okresů MSK do roku 2012 

Zde je uveden graf znázorňující vývoj počtu dětí v nepojmenovaném okrese kraje 

vzhledem ke kapacitě (která se od roku 2009/10 nemění – je totiţ zjišťováno, jak se bude 

měnit naplněnost MŠ, pokud se nezmění kapacity škol). 

Zpracované výstupy ale přesto byly v aplikaci pouţity. Jejich význam je však spíše 

neţ v demonstraci samotných výsledků v tom, ţe by měly ukázat pracovníkům Odboru 

školství, jaké podklady mohou v aplikaci spravovat, jakým způsobem se dají modifikovat a 

dále vyuţít. O přípravě těchto materiálů vytvořených v rámci semestrálního projektu pro 

vyuţití v aplikaci je psáno v dalších kapitolách této práce. 
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Název atributu Datový typ Délka
2
 Popis 

TYP_ZAR Text 6 

Typ zařízení (Číselník ÚIV druhů a 

typů škol a školských zařízení 

součástí přílohy) 

NAZ_ZAR Text 49 Název zařízení 

NAZEV_UL_A Text 60 Název ulice, na které je zařízení 

CIS_D Long Int 10 Číslo popisné budovy zařízení 

CIS_O Text 6 Číslo orientační budovy zařízení 

IDADR Text 16 ID adresy 

IDOB Text 15 ID objektu 

PC_BUDOV Short Int 5 Počet budov, které má zařízení 

ADR_JTSK_X Double 38;8 Souřadnice X adresy v JTSK 

ADR_JTSK_Y Double 38;8 Souřadnice Y adresy v JTSK 

PSC Text 7 Poštovní směrovací číslo 

NAZ_POSTA Text 45 Název pošty 

LAU1 Text 9 
Kód okresu (od 1. 1. 2008, předtím 

bylo NUTS4) 

NAZ_LAU1 Text 60 Název okresu 

NAZ_OBEC Text 60 Název obce 

IZO Text 13 Identifikační znak organizace 

RED_IZO 
Text 13 Ředitelství – identifikační znak 

organizace 

Tabulka znázorňuje vybrané atributy a jejich datové typy k datům týkajících se úlohy 

vizualizace škol a školských zařízení na území MSK. 

 

                                                           
2
 Délka atributu u datového typu Double ve tvaru precision;scale. Precision = celková délka řetězce, scale = 

počet číslic za desetinnou čárkou. U datových typů Text, Short Integer, Long Integer označuje délku řetězce, 
resp. počet číslic. 
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Podmínky vypublikování mapových sluţeb prostřednictvím ArcGIS Serveru jsou 

hotové mapové projekty uloženy na patřičném místě na serveru a připravena data uložena 

v jednom z typu geodatabází (např. personal, file nebo ArcSDE, v případě potřeby editovat 

takováto data). 

Postup je prostřednictvím ArcGIS Server Managera zhruba takovýto: 

- v nabídce Services – Manage Services se vyberou sluţby v dané sloţce (v našem 

případě sam100) a následně se vybere moţnost Add New Service, 

- spustí se průvodce přidáním nové sluţby, postupně je třeba vyplnit – název služby, její 

typ, popisek; dále přiřadit ke sluţbě mapový dokument .mxd, nastavit „schopnosti“ 

(capabilities) mapové sluţby (např. zaškrtnout moţnost Feature Access u sluţby, kde 

mají být data editovatelná přes web), 

- po nastavení stačí kliknout na Finish a sluţba se následně přidá do seznamu 

vypublikovaných mapových a jiných sluţeb. 

 

Postup vypublikování mapové sluţby prostřednictvím ArcGIS Server Managera. 
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Název sluţby Umístění dokumentu Popis 

materske_skoly D:\ags_users\sam100\aplikac

e_skolstvi\skoly_mxd\název 

mxd 

(názvy mxd: 

X_typ_zarizeni.mxd, 

podklady_rastr.mxd, 

podklady_vektor.mxd) 

Mapové sluţby vypublikované na 

základě mapových dokumentů 

zobrazující školy a školská zařízení 

v MSK podle jednotlivých typů 

zařízení (viz číselník ÚIV druhů a 

typů škol a školských zařízení, 

který je součástí přílohy). Další 

mapové projekty obsahují 

administrativní členění MSK a 

rastrovou ortofotomapu kraje. 

zakladni_skoly 

stredni_skoly 

kozervatore 

vyssi_odborne_skoly 

zus_js 

ustavni_vychova 

podklady_rastr 

podklady_vektor 

ms_msk_07 D:\ags_users\sam100\aplikac

e_skolstvi\ms_mxd\název 

mxd 

(názvy mxd: ms_msk_07.mxd 

– ms_msk_11, 

ms_msk_zm0807.mxd – 

ms_msk_zm1110.mxd, 

ms_msk_podklad.mxd) 

Mapové sluţby vypublikované na 

základě mapových dokumentů 

zobrazujících naplněnost MŠ 

v MSK v letech 2007 aţ 2009 

(resp. školních rocích 2007/08 aţ 

2009/10) a zobrazujících výhled 

naplněnosti MŠ pro roky 2010 a 

2011 (resp. odpovídající školní 

roky). Další mapové projekty 

zobrazují změny mezi jednotlivými 

roky. Poslední mapový projekt 

obsahuje administrativní členění 

MSK. 

ms_msk_08 

ms_msk_09 

ms_msk_10 

ms_msk_11 

ms_msk_zm0807 

ms_msk_zm0908 

ms_msk_zm1009 

ms_msk_zm1110 

ms_msk_podklady 

testovaci 

D:\ags_users\sam100\aplikac

e_skolstvi\testovaci\msk_test

ovaci.mxd 

Testovací vrstva webové mapové 

aplikace. 
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Okno internetového prohlíţeče se spuštěnou aplikací vytvořenou prostřednictvím prostředí Silverlight. Celkový pohled na MSK. 
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Okno internetového prohlíţeče se spuštěnou aplikací vytvořenou prostřednictvím prostředí Silverlight. ZŠ na části území Ostravy. 



Příloha 25: Webová mapová aplikace pro Odbor školství MSK. Návrh vytvořený v prostředí Silverlightu 

 

Michal Samiec: Webová mapová aplikace pro odbor školství MSK 

 

Okno internetového prohlíţeče se spuštěnou aplikací vytvořenou prostřednictvím prostředí Silverlight. Zobrazení nepravého kartogramu. 

(Legenda mapy s údaji o naplněnosti MŠ v obcích kraje je zakryta, aby nešly odečíst hodnoty. Vysvětlení v textu DP.) 
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Popis jednotlivých ovládacích nástrojů, mapových prvků a dalších elementů pouţitých v aplikaci.
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Zdrojový kód v XAML – ze souboru MainPage.xaml 

<UserControl x:Class="SilverlightApplication3.MainPage" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
    xmlns:esri="http://schemas.esri.com/arcgis/client/2009" 
    mc:Ignorable="d" 
    d:DesignHeight="300" d:DesignWidth="400"> 
 
    <Grid x:Name="LayoutRoot" > 
 
        <Grid.Resources> 
            <esri:SimpleFillSymbol x:Key="DefaultFillSymbol" Fill="#33FF0000" BorderBrush="Red"  
                                          BorderThickness="2" /> 
        </Grid.Resources> 
 
        <!--Nadefinování implicitního extentu mapy--> 
        <esri:Map x:Name="MyMap" Extent="-600000,-1000000,-350000,-1200000" 
MouseMove="MyMap_MouseMove"> 
            <!--Nadefinování vrstev, názvů, implicitní průhlednosti a url adresy služby--> 
            <esri:ArcGISDynamicMapServiceLayer ID="Mateřské školy" Opacity="0.6"  
                    Url="http://ags10.vsb.cz/AGS10/rest/services/sam100/materske_skoly/MapServer"/> 
            <esri:ArcGISDynamicMapServiceLayer ID="Základní školy" Opacity="0.6"  
                    Url="http://ags10.vsb.cz/AGS10/rest/services/sam100/zakladni_skoly/MapServer"/> 
            <esri:ArcGISDynamicMapServiceLayer ID="Administrativní dělení" Opacity="0.4" 
                    Url="http://ags10.vsb.cz/AGS10/rest/services/sam100/podklady_vektor/MapServer" /> 
            <esri:ArcGISDynamicMapServiceLayer ID="Ortofotomapa" Opacity="0.4" 
                    Url="http://ags10.vsb.cz/AGS10/rest/services/sam100/podklady_rastr/MapServer" /> 
            <esri:ArcGISDynamicMapServiceLayer ID="Kartogram" Opacity="0.0"  
                    Url="http://ags10.vsb.cz/AGS10/rest/services/sam100/ms_msk_07/MapServer"/> 
            <esri:ArcGISDynamicMapServiceLayer ID="Podklad kartogram" Opacity="0.0"  
                    Url="http://ags10.vsb.cz/AGS10/rest/services/sam100/ms_msk_podklady/MapServer"/> 
 
            <!--Část definující grafické měřítko--> 
            <esri:Map.Template> 
                <ControlTemplate> 
                    <Grid Background="{TemplateBinding Background}"> 
                        <Grid x:Name="RootElement" Width="Auto" Height="Auto" /> 
                        <Rectangle x:Name="ZoomBox" Fill="#55FFFFFF" Stroke="Green" 
StrokeThickness="2" Visibility="Collapsed" /> 
                        <StackPanel Orientation="Vertical" HorizontalAlignment="Left" 
VerticalAlignment="Bottom"> 
                            <esri:ScaleBar x:Name="MyScaleBar" Margin="70" MapUnit="Meters" 
TextColor="Black"  
                                           DisplayUnit="Kilometers" Map="{Binding ElementName=MyMap}" /> 
                            <TextBlock Text="{Binding ElementName=MyMap, 
Path=Layers.[MyStreetMapLayer].CopyrightText}" Margin="0" /> 
                        </StackPanel> 
                    </Grid> 
                </ControlTemplate> 
            </esri:Map.Template> 
        </esri:Map> 
 
        <!--Definování okna s legendou aktivních vrstev--> 
        <Border Background="#77919191" BorderThickness="1" CornerRadius="5" 
            HorizontalAlignment="Right"  VerticalAlignment="Top" 
            Margin="30" Padding="5" BorderBrush="Black" > 
            <esri:Legend Map="{Binding ElementName=MyMap}" 
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                         <!--Vypsání vrstev, pro které se má legenda v případě, že jsou aktivní, zobrazovat-->  
                         LayerIDs="Mateřské školy, Základní školy, Administrativní dělení, Kartogram" 
                         LayerItemsMode="Tree" 
                         /> 
        </Border> 
 
        <!--Nastavení panelu pro zapínání vrstev a nastavování jejich průhlednosti--> 
        <Border Background="#77919191" BorderThickness="1" CornerRadius="5" 
            HorizontalAlignment="Right"  VerticalAlignment="Bottom" 
            Margin="0,50,50,0" Padding="5" BorderBrush="Black" > 
            <ListBox x:Name="MyList" ItemsSource="{Binding ElementName=MyMap, Path=Layers}"> 
                <ListBox.ItemTemplate> 
                    <DataTemplate> 
                        <StackPanel Orientation="Horizontal"> 
                            <!--Checkbox viditelnosti vrstev--> 
                            <CheckBox IsChecked="{Binding Visible, Mode=TwoWay}" /> 
                            <!--Posuvník pro nastavení průhlednosti vrstvy--> 
                            <Slider Margin="-5,0,0,0" Minimum="0" Maximum="1" Width="30"  
                                Value="{Binding Opacity, Mode=TwoWay}" Height="18" /> 
                            <TextBlock Text="{Binding ID, Mode=OneWay}" Margin="5,0,0,0" >  
                                <ToolTipService.ToolTip> 
                                    <StackPanel MaxWidth="400"> 
                                        <TextBlock FontWeight="Bold" Text="{Binding CopyrightText}" 
TextWrapping="Wrap" /> 
                                        <TextBlock Text="{Binding Description}" TextWrapping="Wrap" /> 
                                    </StackPanel> 
                                </ToolTipService.ToolTip> 
                            </TextBlock> 
                        </StackPanel> 
                    </DataTemplate> 
                </ListBox.ItemTemplate> 
            </ListBox> 
        </Border> 
 
        <!--Nastavení tlačítek k ovládání mapy – posun v mapě--> 
        <Button FontFamily="Webdings" FontSize="24" Content="3" Tag="W" Height="35"  
                HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center" Width="35" Click="PanClick" /> 
        <Button FontFamily="Webdings" FontSize="24" Content="4" Tag="E" Height="35"  
                HorizontalAlignment="Right" VerticalAlignment="Center" Width="35" Click="PanClick" /> 
        <Button FontFamily="Webdings" FontSize="24" Content="5" Tag="N" Height="35"  
                HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Top" Width="35" Click="PanClick" /> 
        <Button FontFamily="Webdings" FontSize="24" Content="6" Tag="S" Height="35"  
                HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Bottom" Width="35" Click="PanClick" /> 
        <Button Tag="NE" Height="35" HorizontalAlignment="Right" VerticalAlignment="Top" Width="35" 
Click="PanClick" > 
            <Button.Content> 
                <TextBlock FontFamily="Webdings" FontSize="24" Text="5" 
RenderTransformOrigin="0.5,0.5" > 
     <TextBlock.RenderTransform> 
      <CompositeTransform Rotation="45"/> 
     </TextBlock.RenderTransform> 
                </TextBlock> 
            </Button.Content> 
        </Button> 
        <Button Tag="SE" Height="35" HorizontalAlignment="Right" VerticalAlignment="Bottom"  
Width="35" Click="PanClick" > 
            <Button.Content> 
                <TextBlock FontFamily="Webdings" FontSize="24" Text="5" 
RenderTransformOrigin="0.5,0.5" > 
     <TextBlock.RenderTransform> 
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      <CompositeTransform Rotation="135"/> 
     </TextBlock.RenderTransform> 
                </TextBlock> 
            </Button.Content> 
        </Button> 
        <Button Tag="SW" Height="35" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Bottom" 
Width="35" Click="PanClick" > 
            <Button.Content> 
                <TextBlock FontFamily="Webdings" FontSize="24" Text="5" 
RenderTransformOrigin="0.5,0.5" > 
     <TextBlock.RenderTransform> 
      <CompositeTransform Rotation="225"/> 
     </TextBlock.RenderTransform> 
                </TextBlock> 
            </Button.Content> 
        </Button> 
        <Button Tag="NW" Height="35" Width="35" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" 
Click="PanClick" > 
            <Button.Content> 
                <TextBlock FontFamily="Webdings" FontSize="24" Text="5" 
RenderTransformOrigin="0.5,0.5" > 
     <TextBlock.RenderTransform> 
      <CompositeTransform Rotation="315"/> 
     </TextBlock.RenderTransform> 
                </TextBlock> 
            </Button.Content> 
        </Button> 
        <Grid Width="355" Height="65" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Bottom" 
Margin="40,15,80,0" > 
            <Rectangle Stroke="Gray"  RadiusX="10" RadiusY="10" Fill="#77919191" Margin="0,0,0,6" > 
                <Rectangle.Effect> 
                    <DropShadowEffect/> 
                </Rectangle.Effect> 
            </Rectangle> 
            <Rectangle Fill="#FFFFFFFF" Stroke="DarkGray" RadiusX="5" RadiusY="5" 
Margin="10,10,10,15"  /> 
            <!--Panel s mapovými souřadnicemi a souřadnicemi obrazovky--> 
            <StackPanel Canvas.Left="20" Canvas.Top="14" Margin="20,14,10,0"> 
                <TextBlock x:Name="ScreenCoordsTextBlock"  
                    HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center" Text="Souřadnice obrazovky: " 
TextWrapping="Wrap" FontWeight="Bold" /> 
                <TextBlock x:Name="MapCoordsTextBlock"  
                    HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center" Text="Mapové souřadnice: " 
TextWrapping="Wrap" FontWeight="Bold" /> 
            </StackPanel> 
        </Grid> 
 
        <!--Definování panelu nástrojů--> 
        <Grid Height="110" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" Margin="40,10,10,0" > 
            <Rectangle Fill="#77919191" RadiusX="10" RadiusY="10" Margin="0,4,0,6" > 
                <Rectangle.Effect> 
                    <DropShadowEffect/> 
                </Rectangle.Effect> 
            </Rectangle> 
            <Rectangle Fill="#CCFFFFFF" Stroke="DarkGray" RadiusX="5" RadiusY="5" 
Margin="10,10,10,15" /> 
            <StackPanel Orientation="Vertical"> 
                <esri:Toolbar x:Name="MyToolbar" MaxItemHeight="80" MaxItemWidth="80" 
                    VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Center" 
                    Loaded="MyToolbar_Loaded" 
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                    ToolbarItemClicked="MyToolbar_ToolbarItemClicked"  
                    ToolbarIndexChanged="MyToolbar_ToolbarIndexChanged" 
                    Width="450" Height="80"> 
                    <esri:Toolbar.Items> 
                        <esri:ToolbarItemCollection> 
                            <!--Zoom In--> 
                            <esri:ToolbarItem Text="Přiblížení"> 
                                <esri:ToolbarItem.Content> 
                                    <Image 
Source="http://help.arcgis.com/en/webapi/silverlight/samples/Assets/images/i_zoomin.png" 
Stretch="UniformToFill" Margin="5" /> 
                                </esri:ToolbarItem.Content> 
                            </esri:ToolbarItem> 
                            <!--Zoom Out--> 
                            <esri:ToolbarItem Text="Oddálení"> 
                                <esri:ToolbarItem.Content> 
                                    <Image 
Source="http://help.arcgis.com/en/webapi/silverlight/samples/Assets/images/i_zoomout.png" 
Stretch="UniformToFill" Margin="5" /> 
                                </esri:ToolbarItem.Content> 
                            </esri:ToolbarItem> 
                            <!--Pan--> 
                            <esri:ToolbarItem Text="Posun"> 
                                <esri:ToolbarItem.Content> 
                                    <Image 
Source="http://help.arcgis.com/en/webapi/silverlight/samples/Assets/images/i_pan.png" 
Stretch="UniformToFill" Margin="5" /> 
                                </esri:ToolbarItem.Content> 
                            </esri:ToolbarItem> 
                            <!--Previous Extent--> 
                            <esri:ToolbarItem Text="Předchozí extent" > 
                                <esri:ToolbarItem.Content> 
                                    <Image 
Source="http://help.arcgis.com/en/webapi/silverlight/samples/Assets/images/i_previous.png" 
IsHitTestVisible="False" Opacity="0.3" Stretch="UniformToFill" Margin="5"/> 
                                </esri:ToolbarItem.Content> 
                            </esri:ToolbarItem> 
                            <!--Next Extent--> 
                            <esri:ToolbarItem Text="Následující extent"> 
                                <esri:ToolbarItem.Content> 
                                    <Image 
Source="http://help.arcgis.com/en/webapi/silverlight/samples/Assets/images/i_next.png" 
IsHitTestVisible="False" Opacity="0.3" Stretch="UniformToFill" Margin="5"/> 
                                </esri:ToolbarItem.Content> 
                            </esri:ToolbarItem> 
                            <!--Full Extent--> 
                            <esri:ToolbarItem Text="Plný extent"> 
                                <esri:ToolbarItem.Content> 
                                    <Image 
Source="http://help.arcgis.com/en/webapi/silverlight/samples/Assets/images/i_globe.png" 
Stretch="UniformToFill" Margin="5" /> 
                                </esri:ToolbarItem.Content> 
                            </esri:ToolbarItem> 
                            <!--Full Screen--> 
                            <esri:ToolbarItem Text="Celá obrazovka"> 
                                <esri:ToolbarItem.Content> 
                                    <Image 
Source="http://help.arcgis.com/en/webapi/silverlight/samples/Assets/images/i_widget.png" 
Stretch="UniformToFill" Margin="5" /> 
                                </esri:ToolbarItem.Content> 
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                            </esri:ToolbarItem> 
                        </esri:ToolbarItemCollection> 
                    </esri:Toolbar.Items> 
                </esri:Toolbar> 
                <TextBlock x:Name="StatusTextBlock" Text="" FontWeight="Bold" 
HorizontalAlignment="Center"/> 
 
            </StackPanel> 
        </Grid> 
    </Grid> 
</UserControl> 

 

Zdrojový kód v C# – ze souboru MainPage.xaml.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Net; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Documents; 
using System.Windows.Input; 
using System.Windows.Media; 
using System.Windows.Media.Animation; 
using System.Windows.Shapes; 
using ESRI.ArcGIS.Client; 
using ESRI.ArcGIS.Client.Geometry; 
 
namespace SilverlightApplication3 
{ 
    public partial class MainPage : UserControl 
    { 
        string _toolMode = ""; 
        List<Envelope> _extentHistory = new List<Envelope>(); 
        int _currentExtentIndex = 0; 
        bool _newExtent = true; 
 
        Image _previousExtentImage; 
        Image _nextExtentImage; 
  private Draw MyDrawObject; 
   
        public MainPage() 
        { 
            InitializeComponent(); 
   MyDrawObject = new Draw(MyMap) 
   { 
        FillSymbol = LayoutRoot.Resources["DefaultFillSymbol"] as 
ESRI.ArcGIS.Client.Symbols.FillSymbol, 
    DrawMode = DrawMode.Rectangle 
   }; 
 
   MyDrawObject.DrawComplete += myDrawObject_DrawComplete; 
        } 
        private void MyToolbar_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            _previousExtentImage = MyToolbar.Items[3].Content as Image; 
            _nextExtentImage = MyToolbar.Items[4].Content as Image; 
        } 
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        private void MyToolbar_ToolbarItemClicked(object sender, 
ESRI.ArcGIS.Client.Toolkit.SelectedToolbarItemArgs e) 
        { 
            MyDrawObject.IsEnabled = false; 
            _toolMode = ""; 
            switch (e.Index) 
            { 
                case 0: // ZoomIn Layers 
                    MyDrawObject.IsEnabled = true; 
                    _toolMode = "zoomin"; 
                    break; 
                case 1: // Zoom Out 
     MyDrawObject.IsEnabled = true; 
                    _toolMode = "zoomout"; 
                    break; 
                case 2: // Pan 
                    break; 
                case 3: // Previous Extent 
                    if (_currentExtentIndex != 0) 
                    { 
                        _currentExtentIndex--; 
                         
                        if (_currentExtentIndex == 0) 
                        { 
                            _previousExtentImage.Opacity = 0.3; 
                            _previousExtentImage.IsHitTestVisible = false; 
                        } 
 
                        _newExtent = false; 
 
                        MyMap.IsHitTestVisible = false; 
                        MyMap.ZoomTo(_extentHistory[_currentExtentIndex]); 
 
                        if (_nextExtentImage.IsHitTestVisible == false) 
                        { 
                            _nextExtentImage.Opacity = 1; 
                            _nextExtentImage.IsHitTestVisible = true; 
                        } 
                    } 
                    break; 
                case 4: // Next Extent 
                    if (_currentExtentIndex < _extentHistory.Count - 1) 
                    { 
                        _currentExtentIndex++; 
 
                        if (_currentExtentIndex == (_extentHistory.Count - 1)) 
                        { 
                            _nextExtentImage.Opacity = 0.3; 
                            _nextExtentImage.IsHitTestVisible = false; 
                        } 
 
                        _newExtent = false; 
 
                        MyMap.IsHitTestVisible = false; 
                        MyMap.ZoomTo(_extentHistory[_currentExtentIndex]); 
 
                        if (_previousExtentImage.IsHitTestVisible == false) 
                        { 
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                            _previousExtentImage.Opacity = 1; 
                            _previousExtentImage.IsHitTestVisible = true; 
                        } 
                    } 
                    break; 
                case 5: // Full Extent 
                    MyMap.ZoomTo(MyMap.Layers.GetFullExtent()); 
                    break; 
                case 6: // Full Screen 
                    Application.Current.Host.Content.IsFullScreen = 
!Application.Current.Host.Content.IsFullScreen; 
                    break; 
            } 
        } 
 
        private void MyToolbar_ToolbarIndexChanged(object sender, 
ESRI.ArcGIS.Client.Toolkit.SelectedToolbarItemArgs e) 
        { 
            StatusTextBlock.Text = e.Item.Text; 
        } 
 
        private void myDrawObject_DrawComplete(object sender, DrawEventArgs args) 
        { 
            if (_toolMode == "zoomin") 
            { 
                MyMap.ZoomTo(args.Geometry as ESRI.ArcGIS.Client.Geometry.Envelope); 
            } 
            else if (_toolMode == "zoomout") 
            { 
                Envelope currentExtent = MyMap.Extent; 
 
                Envelope zoomBoxExtent = args.Geometry as Envelope; 
                MapPoint zoomBoxCenter = zoomBoxExtent.GetCenter(); 
 
                double whRatioCurrent = currentExtent.Width / currentExtent.Height; 
                double whRatioZoomBox = zoomBoxExtent.Width / zoomBoxExtent.Height; 
 
                Envelope newEnv = null; 
 
                if (whRatioZoomBox > whRatioCurrent) 
                // use width 
                { 
                    double mapWidthPixels = MyMap.Width; 
                    double multiplier = currentExtent.Width / zoomBoxExtent.Width; 
                    double newWidthMapUnits = currentExtent.Width * multiplier; 
                    newEnv = new Envelope(new MapPoint(zoomBoxCenter.X - (newWidthMapUnits / 2), 
zoomBoxCenter.Y), 
                                                   new MapPoint(zoomBoxCenter.X + (newWidthMapUnits / 2), 
zoomBoxCenter.Y)); 
                } 
                else 
                // use height 
                { 
                    double mapHeightPixels = MyMap.Height; 
                    double multiplier = currentExtent.Height / zoomBoxExtent.Height; 
                    double newHeightMapUnits = currentExtent.Height * multiplier; 
                    newEnv = new Envelope(new MapPoint(zoomBoxCenter.X, zoomBoxCenter.Y - 
(newHeightMapUnits / 2)), 
                                                   new MapPoint(zoomBoxCenter.X, zoomBoxCenter.Y + 
(newHeightMapUnits / 2))); 
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                } 
 
                if (newEnv != null) 
                    MyMap.ZoomTo(newEnv); 
            } 
        } 
 
        private void MyMap_ExtentChanged(object sender, ExtentEventArgs e) 
        { 
            if (e.OldExtent == null) 
            { 
                _extentHistory.Add(e.NewExtent.Clone()); 
                return; 
            } 
 
            if (_newExtent) 
            { 
                _currentExtentIndex++; 
 
                if (_extentHistory.Count - _currentExtentIndex > 0) 
                    _extentHistory.RemoveRange(_currentExtentIndex, (_extentHistory.Count - 
_currentExtentIndex)); 
 
                if (_nextExtentImage.IsHitTestVisible == true) 
                { 
                    _nextExtentImage.Opacity = 0.3; 
                    _nextExtentImage.IsHitTestVisible = false; 
                } 
 
                _extentHistory.Add(e.NewExtent.Clone()); 
 
                if (_previousExtentImage.IsHitTestVisible == false) 
                { 
                    _previousExtentImage.Opacity = 1; 
                    _previousExtentImage.IsHitTestVisible = true; 
                } 
            } 
            else 
            { 
                MyMap.IsHitTestVisible = true; 
                _newExtent = true; 
            } 
        } 
 
 
        private void PanClick(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            Envelope extent = MyMap.Extent; 
            if (extent == null) return; 
            MapPoint center = extent.GetCenter(); 
 
            switch ((sender as Button).Tag.ToString()) 
            { 
                case "W": 
                    MyMap.PanTo(new MapPoint(extent.XMin, center.Y)); break; 
                case "E": 
                    MyMap.PanTo(new MapPoint(extent.XMax, center.Y)); break; 
                case "N": 
                    MyMap.PanTo(new MapPoint(center.X, extent.YMax)); break; 
                case "S": 
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                    MyMap.PanTo(new MapPoint(center.X, extent.YMin)); break; 
                case "NE": 
                    MyMap.PanTo(new MapPoint(extent.XMax, extent.YMax)); break; 
                case "SE": 
                    MyMap.PanTo(new MapPoint(extent.XMax, extent.YMin)); break; 
                case "SW": 
                    MyMap.PanTo(new MapPoint(extent.XMin, extent.YMin)); break; 
                case "NW": 
                    MyMap.PanTo(new MapPoint(extent.XMin, extent.YMax)); break; 
                default: break; 
            } 
        } 
        private void MyMap_MouseMove(object sender, System.Windows.Input.MouseEventArgs args) 
        { 
            if (MyMap.Extent != null) 
            { 
                System.Windows.Point screenPoint = args.GetPosition(MyMap); 
                ScreenCoordsTextBlock.Text = string.Format("Screen Coords: X = {0}, Y = {1}", 
                    screenPoint.X, screenPoint.Y); 
 
                ESRI.ArcGIS.Client.Geometry.MapPoint mapPoint = MyMap.ScreenToMap(screenPoint); 
                MapCoordsTextBlock.Text = string.Format("Map Coords: X = {0}, Y = {1}", 
                    Math.Round(mapPoint.X, 4), Math.Round(mapPoint.Y, 4)); 
            } 
        } 
 
    } 
} 
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Celkový náhled na webovou mapovou aplikaci vytvořenou prostřednictvím ArcGIS Server Managera. 
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POSTUP ZAVÁDĚNÍ APLIKACE NA KRAJSKÝ ÚŘAD, POZNÁMKY A DŮLEŢITÉ 

BODY K VYŘEŠENÍ PŘI IMPLEMENTACI 
 

 

Podklady (mxd soubory, data k nim): 
 

- mxd soubory s mapovými projekty tvořícími základ budoucí mapové aplikace: 

o mxd soubory pro úlohu vizualizace lokalizace škol a školských zařízení v MSK 

o mxd soubory pro úlohu naplněnosti MŠ v MSK 

o jeden mxd soubor pro testovací úlohu 

- data k těmto projektům 

o tvoří je vektorové vrstvy z geografické databáze ArcČR 500 jako 

administrativní podklady 

o rastrová ortofotomapa připojená jako WMS sluţba agentury CENIA 

o bodová vrstva škol a školských zařízení (určena k editaci) 

o polygonová vrstva obcí MSK s atributem naplněnosti MŠ v dané obcí (určena 

k editaci) 

o dále ještě testovací vrstva (určena k editaci) 

 

Poznámky: 

- mxd soubory pro úlohu vizualizace lokalizace škol a školských zařízení v MSK jsou 

uloţeny ve sloţce aplikace_skolstvi\skoly_mxd 

- mxd soubory pro úlohu naplněnosti MŠ v MSK ve sloţce aplikace_skolstvi\ms_mxd 

- mxd soubor pro testovací úlohu ve sloţce aplikace_skolstvi\testovaci 

- vektorové vrstvy z geografické databáze ArcČR jsou uloţeny v personal geodatabase 

(nebude v nich probíhat editace) ve sloţce aplikace_skolstvi\data 

- rastrová vrstva ortofotomapy byla původně připojena jako WMS sluţba z adresy: 

http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_b_ortorgb05m_s

de, následně byl pouţit nový zdroj: 

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_ortofotomapa_aktualni/maps

erver/WMSServer 

- bodová vrstva škol a školských zařízení a polygonová vrstva obcí MSK (i testovací 

vrstva) vzhledem k tomu, ţe jsou určeny k editaci, jsou uloţeny v geodatabázi 

spravované prostřednictvím ArcSDE – data uloţena dočasně ve file geodatabase 

určena k nahrání do gdb na krajském úřadě 

- všechny výše uvedené podklady (kromě dat v geodatabázi) jsou uloţeny na serveru na 

lokální adrese D:\ags_users\sam100\aplikace_skolstvi, sloţka ags_users je určena 

pro ukládání materiálů, které mají být vypublikovány prostřednictvím ArcGIS Serveru 

– nutno uloţit na krajském úřadě do sloţky stejného charakteru 

 

 

Uloţení podkladů na server: 

 

- sloţka aplikace_skolstvi, ve které jsou veškeré lokálně ukládané podklady pro 

aplikaci: 

o mxd soubory mapových projektů do aplikace – ms_mxd, skoly_mxd, testovaci 

o vektorová podkladová data v personal geodatabase – data 

- data do ArcSDE: 

o nutno vytvořit feature classy stejně jako ve školní geodatabázi – bodová třída 

skolska_zarizeni, vektorová třída naplnenost_ms a vektorová třída testovaci 

http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_b_ortorgb05m_sde
http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_b_ortorgb05m_sde
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_ortofotomapa_aktualni/mapserver/WMSServer
http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_ortofotomapa_aktualni/mapserver/WMSServer
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a nahrát do nich strukturu atributů a data z file geodatabase, kde jsou 

vyexportovaná data ze školní geodatabáze 

o tyto feature classy pojmenovat podle konvence pouţívané pro názvy datových 

zdrojů – např. místo skolska_zarizeni pouţít F_FV_SkolskeZarizeni_B 

- u mapových projektů, které pouţívají vrstvy uloţené v geodatabázi přes ArcSDE, 

nutno znova nadefinovat zdroj! 
 

 
Obr. 1: Podklady připravené pro implementaci aplikace na KÚ 

 
 

Poznámky: 

- jak je výše uvedeno, celou sloţku aplikace_skolstvi je třeba uloţit na místo na 

serveru, které je vyhrazeno pro materiály k vypublikování prostřednictvím ArcGIS 

Serveru (na školním serveru se jednalo o sloţku ags_users na disku D) 

- nutno vytvořit feature classy (uvedené výše) v geodatabázi spravované přes ArcSDE, 

při vytváření moţnost exportu atributů (z file geodatabase s vyexportovanými daty ze 

školní geodatabáze), po vytvoření moţnost nahrání (load) dat (ze stejné file 

geodatabase) 

- vytvořené feature classy nutno pojmenovat podle konvence názvů pouţívané u 

datových zdrojů krajského úřadu – např. data pro školská zařízení pojmenovat místo 

skolska_zarizeni podle konvence F_FV_SkolskeZarizeni_B 
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- nutno změnit zdroj dat u mapových projektů, které pouţívají data z ArcSDE (jsou 

nadefinované totiţ cesty na školní geodatabázi) – nutno změnit na ArcSDE krajského 

úřadu! 

- po splnění těchto základních poţadavků budou data uloţena na serveru a připravena 

k vypublikování na ArcGIS Serveru 

 

Otázky k řešení: 

- pro vektorové podklady byly pouţité vrstvy z geografické databáze ArcČR 500 

(aktuální k srpnu 2003 v některých případech upravené k aktuálnímu stavu) – 

v případě, ţe KÚ MSK bude chtít pouţít své zdroje, nutno změnit 

- jako rastrový podklad pouţitá ortofotomapa připojená pomocí WMS sluţby agentury 

CENIA – totéţ, co u výše uvedeného zdroje 

- data škol a školských zařízení nebyla nijak upravena – nechat všechny atributy v této 

vrstvě beze změny? 
 

 
Obr. 2: Přehled feature classů, které mají být v geodatabázi přes ArcSDE a jsou pojmenované podle 

konvence názvů datových zdrojů krajského úřadu 

 
 

Přístupová práva k datům: 
 

- data, která jsou uloţena v geodatabázi prostřednictvím ArcSDE, jsou určena 

k editaci – měla by proběhnout diskuze ohledně řešení přístupových práv k těmto 

datům 

 

Poznámky: 
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- v projektu byli nadefinováni tyto typy uţivatelů aplikace – uzivatel, editor a 

administrator 

o uzivatel – má moţnost pouze prohlíţet mapové projekty v aplikaci 

o editor – má moţnost editovat data včetně atributů 

o administrator – má přístup k administraci aplikace (přes webového ArcGIS 

Server Managera) i přístup k serveru a jeho správě, má tedy moţnost např. 

přidat nový mapový projekt a nadefinovat v aplikaci novou úlohu 

- z tohoto pohledu by teoreticky měly být nastaveny tři úrovně přístupu k aplikaci (viz 

výše) 

 

Otázky k řešení: 

- výše uvedený problém přístupu uţivatelů k aplikaci je jednou z otázek do diskuze při 

implementaci na krajském úřadu, řešení uvedeno v diplomové práci 

 

 

Vypublikování mapových sluţeb: 

 

- mapové projekty uloţené v dané sloţce (pro soubory k vypublikování) se nyní 

prostřednictvím ArcGIS Server Managera vypublikují na ArcGIS Serveru 

- vzniknou mapové sluţby, které je moţno pouţít jako vrstvy v mapové aplikaci 

 

Poznámka: 

- jak jiţ bylo uvedeno výše, mapové projekty musí být uloţeny v konkrétní sloţce 

k tomu určené (na školním serveru se jednalo o sloţku D:\ags_users) 

- vypublikování těchto projektů bude provedeno prostřednictvím jednoduchého 

wizarda v ArcGIS Server Manageru, při vypublikování je nutno zadat: 

o název sluţby, popisek ke sluţbě 

o typ sluţby – Map Service 

o je třeba vybrat lokální umístě mxd projektu 

o u projektů s daty uloţenými v ArcSDE, které jsou určené pro editaci, je třeba 

zaškrtnout v Capabilities moţnost Feature Access 

- vypublikované projekty se následně objeví jako mapové sluţby ve sloţce ArcGIS 

Serveru, do které byly vypublikované 
 

 
Obr. 3: Vypublikování mapové sluţby 
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Obr. 4: Přehled vypublikovaných mapových sluţeb 

 
 

Vytvoření aplikace (prostřednictvím ArcGIS Server Managera): 
 

- vytvoření aplikace v ArcGIS Server Manageru probíhá prostřednictvím wizarda, 

který provede nastavením všech důleţitých součástí aplikace, postup je v bodech 

takovýto: 

o v prvním kroku se nastaví název a popisek aplikace 

o ve druhém kroku se připojí vrstvy (mapové sluţby), u kterých se dá provést 

další nastavení – zobrazený název, průhlednost, zda má být implicitně zapnutá, 

implicitní extent, implicitní vrstva z hlediska pouţití souřadnicového systému, 

lze si prohlédnout náhled mapy 

o na této obrazce lze také provést další nastavení – např. jakým názvem se mají 

zobrazovat názvy atributů (aliasy), zda se mají vůbec zobrazovat a který z nich 

je primární 

o ve třetím kroku se definuje funkcionalita aplikace – dá se přidat např. funkce 

editace nebo vyhledávání v atributech, jednotlivá tlačítka editace vrstev lze 

sdruţovat do sloţek pro zachování přehlednosti v aplikaci; lze přidat i další 

funkce jako vyhledávání v atributech, dotazování nebo geoprocessing atd. 

o v dalších krocích se dá ještě nadefinovat tyto věci – zobrazení prvků 

(mapových elementů) v aplikaci jako toolbar, tiráţ, grafické či textové měřítko 

či panel pro zoom; dále také název aplikace, který se má zobrazit, atd. 

 

Poznámka: 

- mapové sluţby: 

o pořadí vrstev: Mateřské školy – Základní školy – Střední školy – Konzervatoře 

– Vyšší odborné školy – ZUŠ a JŠ – Zařízení pro ústavní výchovu – 
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Administrativní členění MSK – Ortofotomapa – Členění MSK kartogramy – 

Naplněnost MŠ 2007/08 – Naplněnost MŠ 2008/09 – Naplněnost MŠ 2009/10 

– Výhled naplněnosti MŠ 2010/11 – Výhled naplněnosti MŠ 2011/12 – Změna 

2007-08 – Změna 2008-09 – Změna 2009-10 – Změna 2010-11 – Testovací 

vrstva 

o implicitně neviditelné vrstvy od ortofotomapy včetně dále 

- funkcionalita aplikace: 

o Editace dat školy a školská zařízení – sloţka s editací pro jednotlivé vrstvy 

spadající do této úlohy (tzn. mateřské školy, základní školy atd.) 

o Editace dat naplněnosti MŠ – sloţka s editací pro jednotlivé vrstvy z této úlohy 

(tzn. Naplněnost 07/08, Naplněnost 08/09 atd.) 

o Editace testovací vrstvy 

o Vyhledávání – jako příklad uvedeno vyhledávání podle obce u mateřských škol 

- mapové elementy: 

o nezobrazovat lupu 

o nezobrazovat přehledku 

o změna směrovky – bez N 

o měřítko – jednotky km/m 

o text copyrightu 

 

Otázky k řešení: 

- nastavení atributů u mapových sluţeb – zobrazit všechny atributy? Který primární? 

Nějaké aliasy? (pořešit hlavně u kartogramů – vhodné některé atributy vypnout a 

pojmenovat je jinak pomocí aliasů) Příp. grafická úprava atributů ve vyhledávacím 

okně (pro přehledenost)? 

- další funkce – např. search? Vyhledávání můţe být uţitečné – moţnost vyhledání na 

základě atributu (jako příklad uveden search u mateřských škol) 
 

 
Obr. 5: Přidání vrstvy (mapové sluţby) 
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Obr. 6: Úprava zobrazovaných atributů 

 

 
Obr. 7: Přidání funkce do aplikace (editor) 
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Obr. 8: Seznam zprovozněných funkcí v aplikaci (tasks) 

 

 
Obr. 9: Plánovaný finální vzhled aplikace 
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DOKUMENTACE K APLIKACI 
 

Webová mapová aplikace pro Odbor školství, mládeţe a sportu 

Zpracováno pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Verze první, zpracováno 15. dubna 2011 

Zpracoval Bc. Michal Samiec, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

Tato dokumentace k aplikaci vytvořené v rámci diplomové práce autora na Institutu 

geoinformatiky VŠB-TUO má za cíl stručně představit aplikaci, její moţnosti, způsob 

ovládání a práci s ní. Ve druhé části je uveden popis moţností dalšího rozšíření aplikace, 

jakým způsobem s ní dále pracovat, na co je třeba dbát. 

 

 

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 
 

Webová mapová aplikace pro Odbor školství (dále jen aplikace) je mapovým klientem 

vyvinutým prostřednictvím nástrojů ArcGIS Serveru, pouţívá mapové sluţby 

z vypublikovaných mapových projektů přes ArcGIS Server. Aplikace umoţňuje editaci takto 

vypublikovaných dat. Aplikaci je moţno ovládat přes běţné webové prohlíţeče. Běţí 

v intranetu krajského úřadu, do budoucna je moţnost uvedení upravené verze (bez jakkoliv 

citlivých dat) na webové prezentaci krajského úřadu pro veřejnost. Práce v mapovém klientu 

je poměrně intuitivní a nevyţaduje po zaměstnancích Odboru školství, kteří s aplikací budou 

přicházet do styku, větších znalostí práce s GIS SW. 

 

 
Obr. 10: Základní náhled aplikace 
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Základní popis aplikace 

Aplikace zobrazuje data Odboru školství. Ta jsou uloţena v mapových projektech na serveru 

a vypublikovaná jako mapové sluţby na ArcGIS Serveru. Tato data jsou editovatelná. 

V aplikaci je samozřejmostí moţnost základní práce s mapou (posun, zoom, identifikace atd.), 

je zde zabudovaná moţnost přepínání vrstev, editace dat (popsáno dále). 

 

Funkcionalita aplikace 

- základní práce s mapou 

- při identifikaci školského zařízení (u vrstev škol a školských zařízení) nebo obce (u 

vrstev zobrazujících nepravé kartogramy) moţnost zjištění hodnot vybraných atributů 

- moţnost editace všech uvedených vrstev – moţnost změny polohy geoprvku, změny 

hodnoty atributů a vytvoření nového geoprvku 

- vyhledávání (nebylo podmínkou, uvedeno na příkladu vrstvy mateřských škol) 

 

 
Obr. 11: Náhled na úlohu vizualizace škol a školských zařízení v MSK 

 

Základní moţnosti ovládání 

Aplikace běţí v prostředí intranetu krajského úřadu (v době vzniku dokumentace na adrese 

http://vgis/apl_skolstvi), přístup ani autentizace uţivatelů není nijak řešeno. (ArcGIS Server 

nemá ţádnou komponentu, která by toto řešila. Většinou řešeno doprogramováním nástroje 

pro autorizaci.) 

 

Mezi základní moţnosti práce s aplikací patří – pohyb v mapě, identifikace, editace. 

 

http://vgis/apl_skolstvi
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Obr. 12: Při zazoomování na větší měřítko se objeví názvy obcí (dále pak městských obvodů v Ostravě) 

 

Pohyb v mapě 

Pro základní pohyb v mapě slouţí panel nástrojů v levém horním rohu aplikace (nástroje pro 

zoom, posun v mapě, zvolení moţnosti full extent, předchozího nebo následujícího extentu). 

Moţnost měnit měřítko lze i pomocí „jezdce“ v levé horní části mapového pole pod 

směrovkou. 

 

 
Obr. 13: Identifikace geoprvků 
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Identifikace 

Po kliknutí na symbol „i“ v panelu nástrojů je moţnost identifikovat geoprvky v mapě. Po 

kliknutí na školské zařízení (u vrstev škol a školských zařízení) nebo na polygon obce (u 

vrstev nepravých kartogramů naplněnosti mateřských škol) se objeví okno s vybranými 

atributy a jejich hodnotami. Co se v okně objeví a vzhled okna lze nadefinovat při 

nastavování aplikace přes ArcGIS Server Managera. Lze vkládat do atributů i odkazy, např. u 

atributu RED_IZO lze odkázat na stránky ÚIV, kde se objeví bliţší podrobnosti k danému 

ředitelství. (Způsob naznačen níţe u nastavení aplikace.) 

 

 
Obr. 14: Odkaz na stránky ÚIV u atributu RED_IZO 

 

Editace 

Editace je při řešení aplikace v ArcGIS Server Manageru ošetřena velice jednoduchým 

způsobem. Ve webovém ArcGIS Server Manageru se dá při konfiguraci editace nastavit toto: 

- dá se přidat „úloha“ (task) – vybere se tedy moţnost editace, 

- dá se přidat rovněţ složka, pomocí které se dá sdruţovat více úloh dohromady (sloţka 

se v aplikaci projeví rozbalovací roletou) – dá se pouţít pro sdruţení všech úloh podle 

jednoho nějakého tematického okruhu (např. všechny editace škol a školských zařízení 

podle typu do jedné sloţky apod.), 

- dále se dá provést konfigurace úlohy – vyberou se např. vrstvy, které mají být 

přístupné editaci, nebo se dá omezit funkcionalita dané úlohy (např. dá se jen editovat 

stávající data, ne přidávat nová apod.), dá se nastavit snapování apod. 

 

Po tomto základním jednoduchém nastavení se objeví v horní liště aplikace v panelu nástrojů 

buď tlačítko pro spuštění editace, nebo rozbalovací menu (v případě vytvoření sloţky při 

konfiguraci úlohy). 
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Obr. 15: Spuštění editace tlačítkem v panelu nástrojů v horní liště aplikace 

 

 
Obr. 16: Panel nástrojů editace 

 

Po nakonfigurování editace ve webovém manageru se objeví tlačítko pro spuštění editace 

nebo rozbalovací rolety s tlačítky pro spuštění editace v horní liště aplikace v panelu nástrojů. 

Po vybrání a spuštění editace se dále dá vybrat, která vrstva bude editovaná, zda se budou 

editovat stávající data nebo vytvářet nové geoprvky atd. Panel nástrojů editace je velice 

intuitivní. 
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Vyhledávání a práce s výsledky 

Spolu s editací můţe být zprovozněna také funkce vyhledávání. Postup nakonfigurování 

úlohy uvedený u editace je naprosto analogický pro zprovoznění vyhledávání. 

 

 
Obr. 17: Tlačítko spouštějící dialog při vyhledávání v panelu nástrojů aplikace 

 

 
Obr. 18: Výsledky vyhledaného dotazu 

 

V aplikaci bylo vyhledávání zprovozněno pro vrstvu mateřských škol. Do okýnka, které se 

spustí po zmáčknutí na tlačítko vyhledávání v panelu nástrojů, se napíše pouze název obce. 

Funkce následně v mapě zvýrazní výsledky (červenými puntíky), ty se také objeví v okýnku 

s výsledky v levé části aplikace. Po rozkliknutí jsou přístupné hodnoty atributů. 
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Nastavení aplikace 

Veškeré nastavování aplikace probíhá v přehledném webovém ArcGIS Server Manageru. 

Nastavit se dá mimo jiné: 

- layers – tedy vrstvy pouţité v aplikaci, v tomto případě se jedná o vybrání 

vypublikovaných mapových sluţeb, včetně dalšího nastavení (např. které atributy se 

budou zobrazovat a jak, nastavení viditelnosti, průhlednosti atd.), 

- tasks – tedy úlohy, více popsáno uţ výše u editace, dalšími úlohami jsou např. 

vyhledávání, dotazy, tisk nebo geoprocessing, 

- map elements – tedy které mapové elementy se mají zobrazovat, příp. jak (dá se 

nastavit – legenda, přehledová mapa, lupa, panel nástrojů, měřítko, jezdec pro regulaci 

zoomu, copyright, směrovka). 

 

DALŠÍ VYUŢITÍ 
 

V této části dokumentace k aplikaci jsou uvedeny některé body, na které je třeba dbát, aby 

měla aplikace vyuţití i v budoucnu, aby nebyla statickou aplikací bez dalšího vyuţití. Je zde 

hlavně uvedeno, které body je třeba splnit při zakomponovávání dalších úloh do aplikace, coţ 

je nejlepší příklad aktualizace v budoucnu. 

 

Metodický postup zavádění nových úloh do aplikace 

Aplikace samozřejmě v budoucnu můţe být rozšířena nebo upravena. Mohou být vloţeny jiné 

podklady (zapojeny jiné mapové sluţby), zprovozněny jiné úlohy. A to poměrně jednoduše, 

coţ je výhoda této aplikace. Stačí projít několik kroků. V začátcích je jistě předpokládáno, ţe 

tuto správu aplikace bude provádět zaměstnanec Odboru informatiky, ale postupem času se 

vzhledem k poměrně jednoduchému postupu můţe tohoto úkolu ujmout pověřený a 

proškolený pracovník Odboru školství. 

 

Pro inovaci aplikace o nové podklady, nová data a nové úlohy je třeba splnit toto: 

- nejprve je třeba vytvořit mapový projekt, který se stane zdrojem této aktualizace, ten 

uloţit na patřičné místo (na serveru bývá nadefinováno místo pro ukládání mapových 

projektů, které mají být vypublikovány jako mapová sluţba), 

- dále je třeba dbát na data (zmíněno také níţe) – je třeba pamatovat, ţe data, která mají 

být editována (a nemají tedy být pouţita pouze pro vizualizaci) je třeba mít uloţena 

v geodatabázi přes ArcSDE (ostatní data mohou být uloţena lokálně jiným způsobem 

uloţení prostorových dat), 

- následně je třeba vypublikovat mapovou službu – v ArcGIS Server Manageru v sekci 

Services je moţnost Add New Service (je třeba vybrat Map Service a v nastavení 

sluţby zatrhnout Feature Access v případě, ţe data pouţitá ve sluţbě mají být 

editovatelná), 

- následuje přidání mapové sluţby do aplikace, děje se tak v kartě Layers (opět je řeč o 

ArcGIS Server Manageru) 
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Obr. 19: Vypublikování mapové sluţby v ArcGIS Server Manageru (Services - Add New Service) 

 

- po přidání sluţby se dá pracovat s nastavením vrstev (vrstvou zde není myšlena sluţba 

přidaná do Layers, ale kaţdá z jednotlivých vrstev, které byly uloţeny v mapovém 

projektu, ze kterého se vypublikovala sluţba) – dá se nastavit, který atribut má být 

primární (při identifikaci objektu se objeví jeho hodnota v záhlaví okýnka), dají se 

nastavit aliasy, zda mají být atributy vůbec vidět, do atributů se dají vloţit i odkazy 

(jako příklad uveden odkaz na stránky ÚIV s informacemi o dané škole – vyhledávání 

podle atributu RED_IZO, tedy identifikátor ředitelství) 

 

 
Obr. 20: Práce s nastavením atributů u vrstev v aplikaci 
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Obr. 21: Nastavení odkazu do atributu 

 

- po přidání vrstev je moţno nadefinovat úlohu – popsáno podrobněji u editace a 

vyhledávání. 

Tímto poměrně jednoduchým a polopatickým způsobem se dá aplikace aktualizovat o nové 

vrstvy nebo úlohy. 

 

Data 

Jedna podmínka na data byla jiţ zmíněna – data, která mají být editovatelná, musejí být 

uloţena v geodatabázi spravované přes ArcSDE. Jiná podmínka na uloţení dat není. 

 

Dalším problémem je pak nutnost dbát o „čistotu dat“. Třídy geoprvků z geodatabáze 

ArcSDE, se kterými aplikace (aspoň v počátku její existence) pracuje, má řadu atributů. Ne u 

všech z nich ale byla navolena moţnost, aby byly zobrazovány. U všech se totiţ 

nepředpokládá, ţe uţivatel aplikace je bude vyplňovat. Příkladem můţe být např.: 

 

u atributů s X a Y souřadnicemi (u vrstev týkajících se škol a školských zařízení) propočet 

těchto souřadnic (např. pomocí volby Calculate Geometry) – po vytvoření nového geoprvku 

nebo přemístění stávajícího apod. 

 

Propojení s geodatabází prostřednictvím ArcSDE má i tu výhodu, ţe je aplikace napojena 

přímo na datový zdroj Odboru školství. Není proto potřeba ani důvod tato data lokálně 

ukládat např. v shapefilu, personal nebo file geodatabase, coţ by znamenalo následně 

komplikovaný a nesmyslný přenos dat do SDE. Jedinou výjimkou můţe být lokální uloţení 

dat, které tvoří podklad a u kterých není předpoklad změn (např. u administrativního podkladu 

obcí, ORP nebo okresů MSK). 
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Sluţby 

V aplikaci je vypublikováno několik sluţeb, který by se daly rozdělit do tří skupin: 

- úloha vizualizace lokalizace škol a školských zařízení – data tvoří bodová vrstva škol, 

jedna vypublikovaná sluţba je jeden typ škol a školských zařízení (tyto sluţby mají 

data určená k editaci), dále jsou zde sluţby s rastrovým a vektorovým podkladem, 

- úloha naplněnosti MŠ v MSK – vypublikované mapové projekty jsou nepravými 

kartogramy zobrazujícími naplněnost mateřských škol v kraji, pro jednotlivé roky, 

jedna sluţba je jeden rok nebo změna mezi dvěma po sobě jdoucími lety, dále je zde 

sluţba s administrativním podkladem MSK, 

- testovací úloha pro editaci – je zde umístěna jako zkušební vrstva pro uţivatele 

aplikace, aby si vyzkoušeli moţnosti editace na polygonové vrstvě (vlevo panel 

nástrojů editace). 

 

 
Obr. 22: Reţim editace polygonové vrstvy 

 

Moţnost přístupu veřejnosti k aplikaci 

V případě, ţe bude rozhodnuto o moţnosti přístupu veřejnosti k aplikaci a nebude vůle nebo 

moţnost dát veřejnosti přístup ke všem datům a úlohám v aplikaci uvedeným (zřejmě nebude 

moţnost přístupu veřejnosti k funkci editovat data), dá se v ArcGIS Server Manageru 

jednoduchým způsobem vytvořit kopie aplikace, která se následně upraví podle poţadavků 

pro zveřejnění a zpřístupní se veřejnosti. 

 

Moţnost rozšíření, další práce s aplikací 

Jedním z moţných kroků, který by řešil chybějící součást aplikace, je vytvoření nástroje, 

který by zajišťoval autentizaci uţivatelů. Ţádnou komponentu, jeţ by ověřovala identitu 

uţivatele při přístupu k aplikaci vytvořenou nad ArcGIS Serverem, totiţ přímo implicitně 
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ArcGIS Server nemá. Toto se v praxi při tvorbě webových aplikací řeší doprogramováním 

nástroje pro autorizaci, která se tak řeší zvlášť. Jedním z produktů, který takovýto nástroj 

nabízejí, je extenze ArcGIS Serveru RAX:ADF společnosti T-MAPY. 
 

Příklady dalšího vyuţití 

Data Odboru školství mohou být zpracována také do podoby kartogramů, ať uţ pravých 

(majících prostorový základ – jsou vztaţeny k ploše území) nebo nepravých (které nemají 

prostorový základ, jsou vztaţeny např. k počtu obyvatel v daném území). Vhodné pro 

prezentaci dat veřejnosti. 
 

 
Obr. 23: Příklad kartogramu v aplikaci 

 

 
Obr. 24: Další příklad kartogramu 
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DISKUZE K PROJEKTU WEBOVÉ MAPOVÉ APLIKACE PRO ODBOR 

ŠKOLSTVÍ MSK 
 

 

Jaké byly podle Vašeho názoru základní a nejdůleţitější z poţadavků kladených na 

projekt webové mapové aplikace pro Odbor školství MSK? 

 vizualizace odborových dat týkajících se škol a školských zařízení v MSK 

 moţnost editace těchto dat včetně moţnosti editovat atributy přes webového klienta 

 vizualizace dat týkajících se naplněnosti mateřských škol v kraji na základě 

demografických údajů a údajů o kapacitě MŠ a počtech dětí v nich 

 vytvoření metodického postupu, jak dále s aplikací pracovat, jak postupovat v případě 

přidávání nové úlohy do aplikace 

 jiné (vypište prosím jaké): 

 

možnosti, se kterými souhlasíte, prosím označte (můžete více), příp. doplňte vlastní 

V jaké míře byly podle Vašeho názory tyto poţadavky naplněny? 

 

 

 

 

 

Myslíte si, ţe projekt splnil svůj účel, a ţe tak, jak byl vypracován, bude mít své 

uplatnění? 

 

 

 

 

 

Pokud vidíte na aplikaci nějaké klady, vyjmenujte je prosím. 

 

 

 

 

 

Pokud vidíte na aplikaci nějaké zápory, vyjmenujte je prosím. 

 

 

 

 

 

Přidejte nějaký vlastní komentář, pokud k aplikaci máte. 
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DISKUZE K PROJEKTU WEBOVÉ MAPOVÉ APLIKACE PRO ODBOR 

ŠKOLSTVÍ MSK – AUTOR PROJEKTU 
 

 

Jaké byly podle Vašeho názoru základní a nejdůleţitější z poţadavků kladených na 

projekt webové mapové aplikace pro Odbor školství MSK? 

 vizualizace odborových dat týkajících se škol a školských zařízení v MSK 

 moţnost editace těchto dat včetně moţnosti editovat atributy přes webového klienta 

 vizualizace dat týkajících se naplněnosti mateřských škol v kraji na základě 

demografických údajů a údajů o kapacitě MŠ a počtech dětí v nich 

 vytvoření metodického postupu, jak dále s aplikací pracovat, jak postupovat v případě 

přidávání nové úlohy do aplikace 

 jiné (vypište prosím jaké): 

 

možnosti, se kterými souhlasíte, prosím označte (můžete více), příp. doplňte vlastní 

V jaké míře byly podle Vašeho názory tyto poţadavky naplněny? 

První dva body byly splněny v plném rozsahu. V úloze vizualizace škol a školských zařízení 

byla pouţita data krajského úřadu o školských zařízeních, která byla uloţena v SDE 

geodatabázi, bez nutnosti většího zásahu do dat nebo jejich struktury. Editace přes webového 

klienta rovněţ funguje spolehlivě – aplikace umí editovat polohu geoprvku, hodnoty jeho 

atributů a vytvořit nový geoprvek. Pro aplikaci byl vytvořen také metodický postup další 

práce s aplikací a postupu při začlenění nové úlohy do aplikace. 

Myslíte si, ţe projekt splnil svůj účel, a ţe tak, jak byl vypracován, bude mít své 

uplatnění? 
Projekt můţe jistě najít své uplatnění na odboru. Jeho velkou devízou je poţadovaná editace 

dat, je jednoduchá, ke všemu stačí pouze webový prohlíţeč. Navíc aplikace není nijak vázána 

na to, co je momentálně jejím obsahem. Jednoduchým a nekomplikovaným způsobem lze 

začlenit novou úlohu nebo upravit stávající. 

 

Pokud vidíte na aplikaci nějaké klady, vyjmenujte je prosím. 
Jednoduchá a rychlá správa, moţnost změny v případě potřeby jak úloh, tak funkčnosti 

aplikace. Umoţňuje (aţ na konfiguraci aplikace) práci i lidem bez větších znalostí práce 

s GIS softwarem. 

 

Pokud vidíte na aplikaci nějaké zápory, vyjmenujte je prosím. 
Aplikace byla vyvíjena na serveru Institutu geoinformatiky (autor neměl přístup na server 

krajského úřadu). Z toho důvodu autor nedokázal před implementací předpokládat všechna 

úskalí a problémy, které mohou při práci s aplikací nastat. Jeden z problémů vyvstal při 

implementaci – vzhledem k počtu vypublikovaných vrstev měla aplikace příliš mnoho 

připojení do databáze, coţ můţe znesnadnit nebo znemoţnit přístup dalším uţivatelům. 

Tento problém na školním serveru (zřejmě vzhledem k menšímu počtu uţivatelů) nenastal. 

(Řešením však zřejmě můţe být pouţít více vrstev v jednom mapovém projektu, více vrstev 

se tedy následně vypublikuje jako jedna sluţba.) 

Přidejte nějaký vlastní komentář, pokud k aplikaci máte. 

Aplikace tak, jak byla vyvinuta, jistě není ţádným technickým průlomem v dané oblasti, ani 

neoslní neotřelým desginem. Jejím plusem však bezpochyby je, ţe otevírá novou moţnost 

práce s geodaty z oblasti školství, dosud totiţ na KÚ MSK nebyla „školská“ data 

zpracovávána v GIS. 
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DISKUZE K PROJEKTU WEBOVÉ MAPOVÉ APLIKACE PRO ODBOR 

ŠKOLSTVÍ MSK – PRACOVNÍK ODBORU INFORMATIKY KÚ MSK 
 

 

Jaké byly podle Vašeho názoru základní a nejdůleţitější z poţadavků kladených na 

projekt webové mapové aplikace pro Odbor školství MSK? 

 vizualizace odborových dat týkajících se škol a školských zařízení v MSK 

 moţnost editace těchto dat včetně moţnosti editovat atributy přes webového klienta 

 vizualizace dat týkajících se naplněnosti mateřských škol v kraji na základě 

demografických údajů a údajů o kapacitě MŠ a počtech dětí v nich 

 vytvoření metodického postupu, jak dále s aplikací pracovat, jak postupovat v případě 

přidávání nové úlohy do aplikace 

 jiné (vypište prosím jaké): Vytvoření aplikace s vyuţitím aktuálně dostupných 

technologií v organizaci. 

 

možnosti, se kterými souhlasíte, prosím označte (můžete více), příp. doplňte vlastní 

V jaké míře byly podle Vašeho názory tyto poţadavky naplněny? 

Poţadavky kladené v zadání projektu byly v plné míře naplněny. 

 

 

 

Myslíte si, ţe projekt splnil svůj účel, a ţe tak, jak byl vypracován, bude mít své 

uplatnění? 

Mapová aplikace umoţňuje uţivateli volbu zobrazení dat škol a školských zařízení tak, jak 

byla poţadována, a umoţňuje cílové skupině uţivatelů rychlou aktualizaci údajů v této 

vrstvě. Účelem bylo vytvořit webovou mapovou aplikaci s moţností editace vrstvy škol a 

školských zařízení přes webový prohlíţeč, coţ bylo naplněno.  

 

 

Pokud vidíte na aplikaci nějaké klady, vyjmenujte je prosím. 

Způsobem, jakým je aplikace vytvořena, umoţňuje správci GIS jednoduchou a rychlou 

konfiguraci a rozšiřitelnost aplikace. 

 

 

Pokud vidíte na aplikaci nějaké zápory, vyjmenujte je prosím. 

Při nasazení aplikace se ukázalo, ţe v případě napojení na datové zdroje z geodatabáze SDE 

(verze 9.2), je vyuţito kolem desítky samostatných alokovaných připojení do databáze, které 

mohou v případě dalšího nasazení obdobné aplikace znemoţnit přístup do geodatabáze 

dalším uţivatelům.  

 

 

Přidejte nějaký vlastní komentář, pokud k aplikaci máte. 

 

 

 

 

 

 

 


