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1 Úvod
Dokument pojednává o principech používání jednotlivých výstupních komponent řešení projektu Digitální mapy
veřejné správy Ústeckého kraje (dále též „DMVS“), části Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických
podkladů z pohledu uživatele. Vlastní projekt DMVS je realizován v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v
Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07230.
Projekt DMVS vychází z dlouhodobého záměru Ústeckého kraje, který se snaží poskytovat v rámci veřejné správy
kraje referenční mapové vrstvy (např. ortofotomapu kraje) a také pokračuje v dlouhodobé spolupráci s obcemi
s rozšířenou působnosti v oblasti územního plánování. V rámci této spolupráce se provádí koordinace a
sjednocování informačních aktivit souvisejících s územně plánovací činností.
Předpokládané výstupy projektu:
1. Geoportál DMVS (soubor nástrojů a aplikací) pro správu, publikování, distribuci a aktualizaci dat územního
plánování
2. Nástroje pro efektivní práci s DMVS
3. Jednotný metadatový systém
4. Jednotný datový sklad

2 Pravidla užívání Geoportálu DMVS
Portál je dostupný na http://geoportal.kr-ustecky.cz/ a funkční pro webové prohlížeče Internet Explorer (od verze 9),
Mozilla Firefox, Google Chrome. Komponenty uživatelského rozhraní jsou vytvořeny za pomoci technologie HTML5
a CSS3.

2.1

Portál DMVS

Portálové řešení (Portál Digitální mapy veřejné správy) tvoří vstupní bránu do všech komponent Geoportálu. Je
optimalizováno pro přehledné a snadné využití a pochopení uživatelem, který přichází na portál poprvé. Portál je
provozován ve dvou režimech – zabezpečeném a nezabezpečeném. Uživatel, který vlastní přihlašovací údaje a
příslušná oprávnění, má možnost využít funkcionality, které jsou dostupné až po přihlášení (sekce „Můj portál“).
Sekce portálu
1. Horní nabídka – sekce s možnostmi přihlášení, odhlášení nebo registrace nového uživatele, dále je
dostupná nabídka pro vyhledávání a zobrazení stránky s informacemi o projektu
a. Při registraci nového uživatele se zobrazí formulář s povinnými atributy (Jméno a příjmení, Email,
Důvod registrace) i nepovinnými atributy (Organizace, IČO, Adresa, Město, Telefon)
2. Hlavní nabídka – sekce s hlavním rozcestníkem na tematické stránky portálu
a. Úvod – po kliknutí je uživatel přesměrován na úvodní stránku portálu
b. Mapy – po kliknutí je uživateli nabídnut seznam s tematickými oblastmi mapových aplikací
c. Ke stažení – v této sekci se sdružují výstupy, které si uživatel může stáhnout
d. Územní plánování – sekce věnovaná oblasti územního plánování
e. Odkazy – nabídky s odkazy na externí součásti systému, oblíbené stránky apod.
f. Můj portál – sekce dostupná uživatelům po přihlášení s příslušným oprávněním (Výdejní modul,
Georeporty, Aplikace územního plánování, Helpdesk,…)
3. Oblíbené mapy – výčet map s nejčastější návštěvností
4. Aktuality – zprávy zpřístupněné administrátorem portálu
a. Zde je možné nastavit příjem zveřejňovaných novinek na portálové stránce přes RSS rozhraní
5. Oblíbené aplikace – vyčet aplikací s nejčastější návštěvností
6. Akce – uživatelské akce zobrazené na úvodní stránce
7. Sekce s logy – oblast věnovaná publicitě projektu
8. Kontakt – kontaktní údaje na provozovatele portálu
9. Napište nám – možnost uživatele zanechat zprávu administrátorovi portálu
Používání cookie souborů
Při prvním načtení úvodní portálové stránky, se uživateli zobrazí informace o tom, že web používá k poskytování
služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pro více informací je možné lištu rozkliknout odkazem „Více
informací zde“. Po prvním odsouhlasením informační lišta zmizí a při dalším načtení webové stránky se již
nezobrazuje.

obr. Informační lišta o využívání cookie souborů
© T-MAPY spol. s r.o.
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V rámci jednotlivých sekcí jsou využívány tzv. seznamy. Jedná se o seskupení informací o daném výstupu (mapě,
aplikaci, dokumentu ke stažení apod. U každé položky jsou nabízeny různé možnosti (dle dostupnosti služeb)
1. Více – po kliknutí na odkaz se zobrazí více informací
2. Mapa – uživateli je zobrazen mapový projekt
3. Metadata – uživatel je přesměrován do metainformačního systému s odpovídajícím záznamem
4. Stáhnout – uživateli se stáhne požadovaný výstup
5. Přejít – uživatel je přesměrován (např. na externí aplikaci)
6. WMS – uživatel má možnost přidat si příslušnou mapovou službu do svého desktopového prohlížeče
7. WFS - uživatel má možnost přidat si příslušnou mapovou službu do svého desktopového prohlížeče
8. WCS - uživatel má možnost přidat si příslušnou mapovou službu do svého desktopového prohlížeče
9. WPS - uživatel má možnost přidat si příslušnou mapovou službu do svého desktopového prohlížeče
10. KML – uživatelský odkaz na službu poskytující data ve formátu kml
11. Mobilní mapa – uživatelský odkaz na službu poskytující data pro mobilní aplikace

obr. Příklad seznamu map v oblasti územního plánování
Jednou z nejdůležitějších součástí portálu jsou informace z oblasti územního plánování. Jedná se jak o výstupy
z oblasti ÚAP, tak ÚPP/ÚPD. Po kliknutí na možnost Územní plánování je zobrazeno rozevírací menu, které je
rozděleno na část věnovanou krajské úrovni, část věnovanou obcím v kraji, příp. další sekce věnované ostatním
problematikám územního plánování.
Ústecký kraj (krajská úroveň)
Územně analytické podklady – seznam dokumentací územně analytických podkladů pro jednotlivá období
(úplné aktualizace)
Zásady územního rozvoje – související dokumentace k prohlížení a stažení
Územní studie – související dokumentace k prohlížení a stažení
Obce v kraji (úroveň obcí)
Územní plány a další nástroje územního plánování – možnost vyhledání obce a zobrazení příslušných
dokumentů
Územně analytické podklady ORP – související dokumentace k prohlížení a stažení
Přeshraniční plánování – související dokumentace k prohlížení a stažení
Směrnice a metodiky – související dokumenty přeshraniční spolupráce k prohlížení a stažení
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2.2

Aplikace územního plánování

Aplikace sloužící k evidenci a provádění některých procesů v rámci územního plánování. Je složena z tematických
oblastí, které obsahují vzájemně provázané dílčí aplikace. Pro vstup do rozcestníku je určena nabídka „Můj portál“
-> „Aplikace územního plánování“, jedná se tedy o aplikace pro přihlášené uživatele.
Tematické oblasti jsou nabízeny uživatelům dle úrovně oprávnění. Základní sekce a aplikace:
1. Portál DMVS – přechod na vybrané části Portálu DMVS
2. Územní plánování
a. Evidence ÚPD, ÚS
b. Poskytovatelé ÚAP
c. Pasporty ÚAP
d. Jevy ÚAP
e. Aktualizační balíčky
f. Ostatní data ÚAP
3. Administrace systému – popsáno v systémové příručce
4. Helpdesk – popsáno v systémové příručce

obr. Prostředí Aplikací územního plánování

2.2.1

Evidence ÚDP, ÚS

Aplikace slouží k evidování územních plánů a ostatních nástrojů územního plánování. V evidenci jsou spravovány
objekty typu:
Zásady územního rozvoje
Regulační plán
© T-MAPY spol. s r.o.
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-

Regulační plán z podnětu
Regulační plán na žádost
Územní plán
Územní plán sídelního útvaru
Územní plán obce
Urbanistická studie
Územní studie
Dokumentace vymezení zastavěného území
Územní projekt zóny
Územní plán zóny

V aplikaci jsou spravovány dva typy objektů. První skupinou jsou synchronizované záznamy vzniklé
v evidenci iLAS a iKAS, druhým typem jsou záznamy vedené pouze v této evidenci bez vazby na externí
systémy.

obr. Prostředí aplikace Územně plánovací dokumentace (ÚPD)
Možnosti ovládání aplikace:
Obecné funkčnosti (horní nabídka)
o Přehled – zobrazí všechny záznamy bez omezení
o Výběr – umožňuje vybírat záznamy na základě atributů
o Nová položka – umožňuje vytvoření nové položky
o Možnosti aplikace – nabízí další možnosti aplikace
o Úvodní stránka – zobrazí úvodní stránku Aplikací územního plánování
Funkčnosti vztahující se ke konkrétním záznamům (možnosti při kliknutí na záznam)
o Zobrazit změny – zobrazí detail záznamu včetně souvisejících změn
o Odkaz na registrační list – zobrazí registrační list v systému iLAS
o Odkaz na mapu – zobrazí mapový projekt s příslušnou mapou
o Odkaz na WMS – zobrazí URL adresu s prohlížecí službou
 Pokud je URL vyplněná, tak se automaticky objeví ikona s odkazem na WMS na stránce
„Územní plány a další nástroje územního plánování“

obr. Portálová stránka s ikonou WMS odkazu
o
o
o
o

Přílohy – umožní prohlížení dokumentů a ostatních příloh
Info – zobrazí informaci o záznamu
Smazat – umožní smazat záznam
Editovat – umožní editovat záznam
 Karta editace informací nástrojů územního plánování se skládá z několika položek (viz
obr.):

© T-MAPY spol. s r.o.
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obr. Možnosti editace v aplikaci Evidence ÚPD, ÚS
Aplikace umožňuje exportovat vybrané záznamy s vybranými atributy přes ikonu

2.2.2

.

Poskytovatelé ÚAP

Aplikace slouží k evidování poskytovatelů ÚAP.

obr. Prostředí aplikace Poskytovatelé ÚAP
Možnosti ovládání aplikace:
Obecné funkčnosti (horní nabídka)
o Přehled – zobrazí všechny záznamy bez omezení
o Výběr – umožňuje vybírat záznamy na základě atributů
o Podrobný výběr – umožňuje vybírat záznamy na základě podrobnějších atributů
o Nová položka – umožňuje vytvoření nové položky
o Úvodní stránka – zobrazí úvodní stránku Aplikací územního plánování
Funkčnosti vztahující se ke konkrétním záznamům (možnosti při kliknutí na záznam)
o Podrobné informace o poskytovateli – zobrazí detail záznamu
o Přílohy – umožní prohlížení dokumentů a ostatních příloh
o Info – zobrazí informaci o záznamu
o Smazat – umožní smazat záznam
o Editovat – umožní editovat záznam
 Karta editace informací o poskytovateli se skládá z několika položek (viz obr.):

© T-MAPY spol. s r.o.
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obr. Editace v aplikace Poskytovatele ÚAP
Zobrazení detailu poskytovatele umožňuje prohlížet informace vedené v ostatních evidencích, příp. externích
aplikacích. Pohled nabízí u každého poskytovatele nahlížet a spravovat:
Kontaktní osoby – jednoduchá evidence kontaktů
Jevy ÚAP – přiřazení jevů, které daný poskytovatel poskytuje
Zdrojové soubory – aplikace, která popisuje k daným poskytovatelům transformace surových dat do
datového modelu ÚAP
Aktualizace poskytovatele – přehled aktualizací daného poskytovatele s vazbou na aktualizační balíčky
Aplikace umožňuje exportovat vybrané záznamy s vybranými atributy přes ikonu

2.2.3

.

Pasporty ÚAP

V procesu aktualizace dat slouží aplikace Pasporty ÚAP k evidenci pasportizačních záznamů, pro které se vytváří
unikátní ID. To by mělo být obsaženo i v aktualizovaných datech v atributu PASPORT_ID.

obr. Náhled do aplikace Pasporty ÚAP
Možnosti ovládání aplikace:
Obecné funkčnosti (horní nabídka)
o Přehled – zobrazí všechny záznamy bez omezení
o Výběr – umožňuje vybírat záznamy na základě atributů
o Nová položka – umožňuje vytvoření nové položky
o Úvodní stránka – zobrazí úvodní stránku Aplikací územního plánování
Funkčnosti vztahující se ke konkrétním záznamům (možnosti při kliknutí na záznam)
o Přílohy – umožní prohlížení dokumentů a ostatních příloh
o Info – zobrazí informaci o záznamu
© T-MAPY spol. s r.o.
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2.2.4

Jevy ÚAP

Aplikace slouží k evidování jevů ÚAP dle legislativy.

obr. Prostředí aplikace Jevy ÚAP
Možnosti ovládání aplikace:
Obecné funkčnosti (horní nabídka)
o Přehled – zobrazí všechny záznamy bez omezení
o Výběr – umožňuje vybírat záznamy na základě atributů
o Nová položka – umožňuje vytvoření nové položky
o Úvodní stránka – zobrazí úvodní stránku Aplikací územního plánování
Funkčnosti vztahující se ke konkrétním záznamům (možnosti při kliknutí na záznam)
o Info – zobrazí informaci o záznamu
o Editovat – umožní editovat záznam
o Smazat – umožní smazat záznam
V rámci detailu jednotlivých záznamů (jevů ÚAP) je možné zjistit poskytovatele, kteří poskytují daný jev. V aplikaci
je vytvořena integrace na aplikaci Správa datových modelů. Po kliknutí na ikonu ve sloupci SDM je otevřena
aplikace SDM s příslušnými jevy dle datového modelu, které odpovídají požadovanému jevu dle legislativy.

2.2.5

Aktualizační balíčky

Aplikace je určena pro vytváření a správu aktualizací, evidenci pasportů, surových dat a ostatních dokumentů
v rámci aktualizace.

obr. Prostředí aplikace Aktualizační balíčky
Možnosti ovládání aplikace:
Obecné funkčnosti (horní nabídka)
o Přehled – zobrazí všechny záznamy bez omezení
o Výběr – umožňuje vybírat záznamy na základě atributů
o Nová položka – umožňuje vytvoření nové položky – zahájení aktualizace dat
o Úvodní stránka – zobrazí úvodní stránku Aplikací územního plánování
Funkčnosti vztahující se ke konkrétním záznamům (možnosti při kliknutí na záznam)
o Přílohy – možnost zobrazení dokumentů (pasporty, surová data, ostatní dokumenty)
o Info – zobrazí informaci o záznamu
© T-MAPY spol. s r.o.
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o
o

Editovat – umožní editovat záznam
Smazat – umožní smazat záznam

Principy aktualizace dat
Data ÚAP by měla podléhat průběžné aktualizaci, která by měla probíhat na principu jednotlivých balíčků. To
znamená, že poskytovatel dodá pořizovateli nová data, ten si vyzvedne aktuální data ÚAP z centrální databáze
pomocí výdejního modulu. Nová dodaná data do nich zapracuje a změněné vrstvy zazipuje a nahraje je
prostřednictvím aplikace Aktualizační balíčky do centrální databáze.
Aktualizace se v principu skládá ze tří základních kroků:
 Export dat z centrálního úložiště – zajišťuje Výdejní modul
 Editace dat – provádí pořizovatel dat
 Nahrání dat do centrálního úložiště – využívá se aplikace Aktualizační balíčky
Pro export dat je určena aplikace Výdejní modul (viz kapitola níže). Aplikace vydává data v různých formátech, ale
pro aktualizaci je doporučována Esri FGDB (File Geodatabase). Ta například při editaci v aplikacích ArcGIS
Desktop umožňuje využívat definované domény.
Samotná technika editace dat záleží na pořizovateli, výsledná data však musí splňovat podmínky, které jsou
popsány níže. V případě nesplnění zmíněných podmínek data nebudou do centrální databáze zapracována.
Po editaci jsou data nahrána do systému prostřednictvím aplikace Aktualizační balíčky. Tento proces se skládá
z následujících kroků.
2.2.5.1 Vytvoření zip souboru
Samotné aktualizaci předchází založení záznamu v aplikaci Pasporty ÚAP. Nově založenému pasportu přiřadí
aplikace unikátní ID, které se musí následně ručně vložit do dat, konkrétně do atributu PASPORT_ID. Takto
upravená data jsou připravena pro aktualizaci. Do aplikace Aktualizační balíčky je poté nahrán zip soubor. Ten
musí obsahovat buď příslušnou FGDB, nebo sadu SHP souborů. Jiný formát dat není přípustný. Do balíčku se
nahrávají pouze kompletní změněné vrstvy, typicky vrstvy týkající se poskytovatele, jehož data jsou zpracovávána.
2.2.5.2 Nahrání dat balíčku do aplikace
Příslušný balíček (zip soubor) je nahrán do aplikace Aktualizační balíčky. Nahrání balíčku zahrnuje analýzu dat,
která zjistí na základě atributu META_ID všechny obsažené poskytovatele dat. Pasporty k datům se za jednotlivé
poskytovatele nahrávají do aplikace Pasporty ÚAP.
2.2.5.3 Kontrola dat
Jakmile je balíček nahrán, přechází se ke kontrole dat. Ta může trvat několik minut i desítek minut (záleží na
množství vrstev a množství prvků). V průběhu kontroly je průběžně plněn záznam o jejím průběhu, který je
dostupný pod ikonou
. Po ukončení kontroly případně po nahrání dat se také změní atribut STAV, který nabývá
tyto hodnoty:
 Vytváření – v průběhu vytváření balíčku, kontrola ještě nebyla spuštěna
 Chyba při spuštění scriptu – při spuštění scriptu kontroly dat došlo k chybě
 Zpracování dat – data se zpracovávají
 Chyba v datech – v průběhu zpracování se vyskytla chyba v datech
 Chyba v zapracování - v průběhu zpracování se vyskytla neočekávaná chyba
 Zapracováno – data prošla kontrolou a byla úspěšně nahrána do centrálního úložiště, byl vyplněn atribut
DATUM ZAPRACOVÁNÍ
 Nedostupná licence – licence není dostupná
 Data připravena – data jsou připravena k zapracování
 Žádná data k zpracování – do systému nebyla zapracována žádná data
 Zapracována část dat – zapracována byla jen část z nahraných dat
Chyby způsobující neúspěšnou aktualizaci jsou k dispozici v logu příslušné aktualizace. Prvky, u kterých byl
v průběhu aktualizace zjištěn nějaký problém, se vypíší do logu dostupného pod ikonou
.
Jednoznačný identifikátor prvku ve zdrojových datech (nejčastěji OBJECTID) je uveden v logu, aby bylo možné
zpětně daný prvek dohledat.
Aplikace také nabízí statistiku nahraných dat, ta je k vidění po kliknutí na ikonu
. Je zde vypsán počet prvků
FGDB před kontrolou dat, po kontrole dat (může se lišit, protože prvky mimo rozsah územní působnosti uživatele
© T-MAPY spol. s r.o.
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jsou smazány), počet prvků v centrálním úložišti před nahráním (původní stav) a po nahrání (měl by odpovídat
počtu ve FGDB po kontrole).
Data, která mají příznak zelené buňky, byla součástí aktualizačního balíčku. Data, která mají příznak červené
buňky, upozorňují na to, že tato data byla stejným pořizovatelem aktualizována někdy v minulosti, ale v současném
aktualizačním balíčku nejsou. Dodatečnou informaci o tom, kdy byla provedena poslední aktualizace těchto dat, je
v tabulce ve sloupci POSLEDNÍ AKT. Tabulka může vypadat následovně:

obr. Přehled aktualizace dat
V datech jsou kontrolovány následující vlastnosti:
Názvy vrstev
Do zpracování vstupují pouze ty vrstvy z aktualizačního balíčku, které mají správný název, tedy název shodný
s platným datovým modelem ÚAP. Ostatní vrstvy se nezpracovávají, podobně jako vrstvy prázdné.
Existence a naplněnost atributů
Předpokládá se, že vstupní data budou v datovém modelu ÚAP. Systém kontroluje, zda jsou stěžejní atributy
ve vrstvách opravdu obsažené. U atributů "JEV_ID", "STAV_ID" a "META_ID" se navíc kontroluje, zda jsou
opravdu naplněny. Při nesplnění této podmínky skončí aktualizace s chybou.
U atributu „VYHL_ID“ pouze pro jevy z okruhu „18 - Zásady územního rozvoje“ se kontroluje naplněnost atributu.
Při nesplnění této podmínky skončí aktualizace s chybou. Pro ostatní jevy mimo okruhu „18“ je atribut „VYHL_ID“
automaticky dopočítáván.
U atributu „PASPORT_ID“ se také kontroluje naplněnost atributu, ale na rozdíl od předchozího případu aktualizace
neskončí chybou, ale pouze se zapíše informace o chybějícím atributu do logu.
Právo editace
Systém kontroluje data z pohledu práva na editaci na dvou úrovních. První je prostorová úroveň. Systém zjistí, za
jaké území smí uživatel aktualizovat, pokud nalezne prvky mimo toto území, tak je z vrstev smaže. Druhé omezení
je na jednotlivé jevy ÚAP. Systém obsahuje seznam všech jevů s atributem OPRÁVNĚNÍ, kde je uvedeno, kdo jev
aktualizuje. Možné hodnoty jsou: ORP, Kraj, ORP/Kraj. Pokud se v balíčku nachází data, která nejsou
v kompetenci uživatele, tak kontrola skončí s chybou.
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obr. Přehled oprávnění k aktualizaci ÚAP

ENTITA_ID
Atribut ENTITA_ID je v datech nejdříve vypočítán (z atributů JEV_ID, STAV_ID a geometrie třídy prvků) a následně
proběhne obsahová kontrola, která kontroluje zda vypočítané hodnoty souhlasí s hodnotami obsaženými
v číselnících datového modelu. V tomto kroku se také kontroluje, zda jsou jevy obsaženy ve správných vrstvách.
Kontrola hodnot vůči doménám
Datový model obsahuje u vybraných atributů domény, tedy seznam hodnot, které může daný atribut nabývat.
V tomto kroku se procházejí jednotlivé hodnoty a zjišťuje se, jestli nejsou v datech nepřípustné hodnoty. Pokud
ano, tak kontrola končí chybou.
Kontrola hodnot PORIZ_ID
Atribut PORIZ_ID obsahuje IČ pořizovatele. V tomto kroku se kontroluje, zda se v datech nenachází jiná hodnota
než je skutečné IČ uživatele, který data nahrál. Pokud se vyskytne jiná hodnota, tak kontrola končí chybou.
2.2.5.4
Výpočet atributů
Atributy „VYHL_ID“ (pro jevy mimo okruh „18 – Zásady územního rozvoje“) a „NAZEV_JEVU“ jsou systémem
vypočítány, protože je lze odvodit přímo z jiných atributů.
2.2.5.5 Upload dat
Pokud je kontrola úspěšná, přechází se k nahrání dat do centrální databáze. Po úspěšném nahrání dat je proces
aktualizace ukončen.
2.2.5.6 Opětovné nahrání dat
Pokud kontrola dat odhalila chyby, je nutné tyto chyby v datech opravit a provést opětovné nahrání dat. Musí být
využit původní aktualizační balíček a je proveden pouze jeho update (v aplikaci to znamená přidání nové přílohy,
čímž je stará příloha nahrazena novou). Následně je celý automatický proces zopakován.

2.2.6

Ostatní data ÚAP

Aplikace slouží k evidenci ostatních popisných a obrázkových dat ve vztahu k ÚAP za jednotlivé pořizovatele. Z
důvodu vyššího zabezpečení ukládaného obsahu se po přihlášení do geoportálu zobrazují pouze ty záznamy,
které do aplikace vložit přihlášený pořizovatel.

obr. Náhled do aplikace Ostatní data ÚAP
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Možnosti ovládání aplikace:
Obecné funkčnosti (horní nabídka)
o Přehled – zobrazí všechny záznamy bez omezení
Funkčnosti vztahující se ke konkrétním záznamům (možnosti při kliknutí na záznam)
o Přílohy – umožní prohlížení dokumentů a ostatních příloh
 Info – zobrazí informaci o záznamu
 Editovat – umožní editovat záznam
 Smazat – umožní smazat záznam

Správa datových modelů

2.3

Pro přehlednou evidenci datového modelu ÚAP byla vyvinuta aplikace SDM (Správa Datových Modelů), která
umožňuje vést datový model ÚAP, který vychází z konceptu společného jádra - CORE (převážná většina jevů je
modelována shodně) a přírůstků - DELTA, daných specifickými podmínkami. Aplikace spravuje veškeré evidované
jevy ÚAP včetně jejich symbolů, popisů, právních předpisů, atributů, domén. Dále vede historizaci datového
modelu ÚAP, udává přehled správy dat ve web-prostředí a zároveň umožňuje tento přehled exportovat do DOC
(PDF) souboru. Pomocí tzv. hotlinku lze veškeré informace o jevu udržované v aplikaci SDM propojit a zobrazit
k příslušnému jevu zobrazenému v prostředí ArcGIS.

obr. Prostředí aplikace Správa datových modelů

Základní pojmy:









CORE – společné jádro datového modelu (fyzicky se jedná o množinu jevů a jejich entit, vrstev (tabulek) a
jejich atributů)
DELTA – „přírůstek“ ke společnému jádru, daný specifickými podmínkami
Model – datový model ÚAP (může být založeno více modelů)
Verze – uložené verze datového modelu jsou hierarchicky číslovány, čímž je zajištěna historizace
datového modelu
Pracovní verze - slouží k aktualizaci poslední uložené verze. Po dokončení aktualizace se tato uloží jako
nová aktuální verze.
Okruh (tematický okruh jevů) - 1. úroveň struktury datového modelu ÚAP (je nadmnožinou Skupin jevů)
o Skupina jevů (logické seskupení jevů) - 2. úroveň struktury DM ÚAP (je podmnožinou Okruhu)
 Jev – sledovaný jev ÚAP. V rámci datového modelu je jednoznačně identifikován
hodnotou atributu JEV_ID
Topologie – topologická reprezentace jevu
o
1 - point
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2.3.1

o
2 - polyline
o
3 - polygon
Stav - časové hledisko jevu
o 1 – Stav
o 2 – Návrh
o 3 – Záměr
o 8 - Ke zrušení
o 9 – Zrušeno
ENTITA – jednoznačně identifikuje jev, jeho topologii a stav
Tabulka – název třídy prvků v případě uložení v geodatabázi. Název souboru tvarů (shapefile) v případě
uložení v souborovém systému.
o Atribut – popisná databázová položka vztahující se k tabulce
 Doména – (rozsahová nebo výčtová) – definuje, jakých hodnot může atribut nabývat

Práce s aplikací

Spuštění aplikace
Kliknutím na odkaz SDM na úvodní stránce portálu
Grafické rozhraní aplikace
Aplikace je rozdělena do tří svislých částí, sloupců:

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C
obr. Přehled sekcí v aplikaci



Sloupec A – zde je definován zákazník, jednotlivé datové modely a jejich verze. Zákazník je pouze
jeden. Verze datového modelu jsou hierarchicky číslovány. Dále je zde také Pracovní verze. Tato slouží
k aktualizaci poslední uložené verze. Po dokončení aktualizace se tato uloží jako nová aktuální verze.
Přepínání mezi verzemi se provede kliknutím na danou verzi.



Sloupec B – obsahuje 4 záložky
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záložky

obr. Záložky v aplikaci
o
o
o
o
o


Jevy (jevy ÚAP)
Tabulky (SHP nebo třídy prvků)
Domény (domény vztahující se k atributům)
Skupiny jevů (2. úroveň struktury DM ÚAP)
CAD (uložení v CAD formátech)

Sloupec C – zobrazuje další informace k objektům vybraným ve sloupci B. Obsah se liší dle záložky, ve
které se uživatel nachází.

Základní operace v záložce Jevy
V této záložce lze vyhledat požadované jevy, zobrazit jejich podrobnosti a vazbu na fyzický datový model.
Vyhledávání

vyhledávání

obr. Možnosti vyhledávání
Vyhledávání je umožněno dle:
 Jev ID (zadáním např. „101300“)
 Názvu tabulky (zadáním např. „PJP_pudni_fond“)
 Vyhlášky (zadáním např. „64A“)
 Tabulky (výběrem tabulky z rozbalovacího seznamu – vrátí jevy vyskytující se v dané tabulce)
 Okruhu (1. úroveň struktury DM ÚAP)
 Skupiny (2. úroveň struktury DM ÚAP)
Po zadání výše uvedených podmínek výběru a kliknutím na tlačítko
ve spodní části sloupce B zobrazí vyhledané jevy.

© T-MAPY spol. s r.o.
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výsledky
vyhledávání

obr. Vyhledané záznamy
Získání informací o jevu
 Po klinutí na vybraný jev v dolní části Sloupce B se ve Sloupci C zobrazí informace o jevu rozdělené do
sekcí
tlačítko pro
rozbalení
sekce

obr. Sekce detailu
o

Jev



JEV_ID – unikátní identifikátor jevu v rámci DM
CORE – informace, zda je daný jev součástí CORE




ANO - součást jádra datového modelu společného pro všechny implementace
ODVOZENO - jev odvozený z jádra datového modelu
NE - jev specifický pro konkrétní implementaci

Název – myšlen název tabulky (bez rozdílu topologie), ve které se jev nachází
Alias – zástupný název jevu
Popis – širší popis jevu
Vyhláška – označení jevu dle vyhlášky číslo 500/2006 Sb.
Předpis – název právní normy na jejímž základě je jev definován (zákon, vyhláška, ...)
Limit – limity využití území vyplývající z právních předpisů (označení dle
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591 )
 Není používán – označení, zda je jev v dané verzi DM využíván
 Okruh – zařazení do 1. úrovně struktury DM ÚAP
 Skupina - zařazení do 2. úrovně struktury DM ÚAP
 Legenda – zobrazení symbolů pro jednotlivé topologie a stavy
Entity – (body, linie, polygony)
 pokud není sekce pro danou topologii prázdná, znamená to, že tato topologie v dané verzi
modelu existuje
 Pro tabulku: - tabulka, do které entita patří
 Tabulka stavů







o
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obr. Zobrazení stavů
Stavy, které jsou využívány, jsou uvedeny tučně. Po klinutí na některý ze stavů se v tabulce vpravo zobrazí
informace o entitě pro vybraný stav. Především Entity ID (ENTITA_ID) a informace, zda je daná entita používána.

Základní operace v záložce Tabulky
Tato záložka umožňuje zobrazit informace o jednotlivých tabulkách a jejich atributech.
Získání informací o tabulce
 Kliknutím na některou z tabulek se ve sloupci C zobrazí podrobné informace rozdělené do sekcí.
tlačítko pro
rozbalení
sekce

obr. Přehled sekcí
o

Tabulka
 CORE – informace, zda je daná tabulka součástí CORE
 Název – název tabulky
 Alias – zástupný název tabulky
 Popis – širší popis tabulky

o

Atributy – po kliknutí na řádek s atributem

obr. Zobrazení atributů
se vpravo zobrazí jeho informace:


CORE – informace, zda je daná tabulka součástí CORE
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Alias – zástupný název atributu
Popis – širší popis atributu
Nabývá NULL – zda může atribut zůstat nevyplněn
Doména atributu – po kliknutí na doménu atributu se aplikace přepne do záložky domény a
ve sloupci zobrazí další informace o doméně

Záložka Domény
Tato záložka umožňuje zobrazit informace o použitých doménách.
Získání informací o doméně
 Kliknutím na některou z domén se ve sloupci C v sekci Doména zobrazí podrobné informace.
 CORE – informace, zda je daná doména součástí CORE













ANO - součást jádra datového modelu společného pro všechny implementace
ODVOZENO - jev odvozený z jádra datového modelu
NE - jev specifický pro konkrétní implementaci

Název – název domény
Popis – širší popis domény
Datový typ – datový typ domény
Velikost – počet znaků v případě textového typu
Přesnost – v případě číselného typu
Rozsah – v případě rozsahové domény
Výčet hodnot – jakých hodnot může nabývat výčtová doména
Popis výčtu hodnot – popis hodnot výčtové domény

Záložka Skupiny jevů
Tato záložka umožňuje zobrazit informace o Skupinách jevů.
Získání informací o skupině jevů
 Kliknutím na některou ze skupin jevů se ve sloupci C v sekci Skupina jevů zobrazí podrobné informace.
 CORE – informace, zda je daná skupina jevů součástí CORE









ANO - součást jádra datového modelu společného pro všechny implementace
ODVOZENO - jev odvozený z jádra datového modelu
NE - jev specifický pro konkrétní implementaci

Alias – obsahový význam skupiny jevů
Zkratka – zkratka skupiny jevů
Název adresáře – název adresáře skupiny jevů v případě, že je fyzický datový model
v souborovém systému
Okruh – zařazení skupiny jevů do Okruhu (1. úroveň struktury DM ÚAP)

Záložka CAD
V záložce CAD jsou dostupné jednotlivé soubory ve formátu DGN, k nim odpovídající vrstvy a uložené jevy.

2.4

Výdejní modul

Výdejní modul slouží k výdeji geografických dat poskytovaných krajským úřadem. Mohou být poskytována jak data
vektorová, tak rastrová. V principu se výdej dat děje online. Ve chvíli, kdy je požadavek správně založen a
schválen, automaticky se přejde k exportu dat. Data se exportují z centrálního krajského datového úložiště.
Výsledkem je ZIP soubor, který je uživateli nabízen v aplikaci. Zároveň je uživatel o výsledku informován mailem.
Pokud neurčí provozovatel jinak, jsou data následně ke stažení kdykoliv, nejsou tedy po uplynutí určité doby
mazána.
Aplikace je dostupná pouze přihlášeným uživatelům v sekci Můj portál.

2.4.1

Popis jednotlivých částí

Aplikace se skládá ze dvou základních komponent – zadávacího formuláře a přehledu objednávek. Přehled lze
filtrovat pro zúžení seznamu. Volba mezi nimi se provádí kliknutím na odkaz v horní části okna.

obr. Přehled možností výdejního modulu

© T-MAPY spol. s r.o.

20/38

DMVS Ústeckého kraje – část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů
Uživatelská příručka

2.4.1.1 Vytvoření objednávky
Po kliknutí na volbu Vytvořit objednávku se objeví formulář pro zadání potřebných údajů.
V prvním kroku je třeba vybrat, jaká data požadujeme. Základní jednotkou výdeje jsou datové balíčky, ty jsou
připraveny administrátorem aplikace a seskupeny do kategorií. Je možné vybírat více balíčků najednou, ale
všechny pouze z jedné kategorie.
Dalším parametrem pro objednávku je výstupní formát dat. Lze zvolit mezi několika předdefinovanými formáty. Je
možné v jedné objednávce zvolit i více formátů.
Posledním parametrem je definice území, za které mají být data vydávána. Zde je nejdříve zvolen typ území
(administrativní jednotky) a následně zadán jeho název. Pro ulehčení práce je při zadávání názvu jednotky
interaktivně nabízen seznam, ze kterého se příslušná jednotka volí. Lze opět zvolit více jednotek v rámci jednoho
typu území.
Po nadefinování parametrů a souhlasu s licenčními podmínkami, je nutné kliknout na tlačítko „Odeslat
objednávku“, vygeneruje se požadavek na vydání dat.

obr. Prostředí vytvoření objednávky ve výdejním modulu
2.4.1.2 Přehled objednávek
Uživateli je nabízen buď kompletní přehled všech objednávek, ke kterým má nějaký vztah (vytvářel, schvaloval,
zamítnul), nebo po definování filtru jen specifická podmnožina (objednávky ke schválení, zamítnuté, ke stažení,
uživatelem vytvořené). Tyto filtry se definují pomocí odkazů v horní části aplikace.
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obr. Filtrování objednávek
Pro každou objednávku je standardně zobrazena jen její hlavička (základní informace). Po kliknutí na hlavičku
(případně po kliknutí na tlačítko „rozbalit“) jsou zobrazeny další podrobné informace o objednávce.
Levý barevný pruh signalizuje, v jakém stavu se objednávka nachází. Tomu také odpovídá ikona v podrobných
informacích v části Schvalující.
Jednotlivé stavy jsou:
světle šedivá

– čeká na schválení

tmavě šedivá

– zamítnuto
– schváleno

oranžová
světle zelená

– osobní odběr

tmavě zelená

– schváleno, připraveno ke stažení

červená

- zamítnuto

obr. Detail objednávky
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V záhlaví každé objednávky jsou dostupná tlačítka určená pro schválení, zamítnutí a zrušení objednávky. Ty se
nabízejí dle práv uživatele a stavu objednávky.
Zrušit objednávku může pouze uživatel, který ji vytvořil a to do doby, než kdokoliv objednávku schválí nebo
zamítne.
Schválit objednávku může buď pouze zástupce krajského úřadu, nebo v případě dat ÚAP i zástupci příslušných
ORP. Pokud data ÚAP jsou za více ORP, musí je schválit všechny příslušné ORP, nebo je může hromadně
schválit kraj. Po schválení je automaticky přistoupeno k exportu dat. Ve speciálních případech se zástupci kraje
mohou s objednatelem domluvit na osobním odběru dat (např. v případě objemnějších objednávek rastrových dat).
Pak se v aplikaci objeví tento status a data se fyzicky neexportují.
Pokud kdokoliv ze zástupců ORP nebo kraje zamítne objednávku, pak je celá objednávka zamítnuta.

obr. Možnosti administrace objednávky

2.4.2

Typická použití

V následující části jsou popsány nejčastější využití výdejního modulu z pohledu uživatele.
2.4.2.1 Výdej dat mimo ÚAP
Jakýkoli registrovaný uživatel může zažádat o data vyplněním objednávky.
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obr. Žádost o výdej dat
Po úspěšném vytvoření objednávky je uživateli zobrazen seznam objednávek. Dokud není objednávka zamítnuta,
nebo schválena, může ji uživatel zrušit. Po schválení objednávky krajským úřadem je proveden export dat a data
jsou uživateli zpřístupněna na geoportálu v podobě souboru ZIP, který lze stáhnou kliknutím na odkaz
v podrobných informacích objednávky.

obr. Detail žádosti o výdej dat včetně možnosti stažení
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2.4.2.2 Výdej dat ÚAP
Objednávka se vytváří stejně jako pro ostatní data, pouze území pro export může být jen typu kraj, ORP a obec.
Po úspěšném vytvoření objednávky je rozeslán mail všem zasaženým ORP se žádostí o schválení. Pokud kdokoliv
z ORP objednávku zamítne, nebo pokud ji zamítne kraj, je objednávka zamítnuta jako celek. Pokud je objednávka
schválena všemi dotčenými ORP, případně krajem, je objednávka schválena jako celek. V té chvíli systém
přechází ke generování dat. Po úspěšném generování dat je zaslán žadateli mail s oznámením možnosti si data
stáhnout.

obr. Detail žádosti o výdej dat

2.5

Mapové klienty

Mapové projekty jsou vytvořeny nad daty v datovém skladu v datovém modelu ÚAP. Pro účely usnadnění práce
s daty jsou určeny doplňkové nástroje, tzv. widgety. Mapové projekty jsou rozděleny do dvou částí, a to pro práci
s územně analytickými podklady (předdefinované výkresy) a práci s územními plány. Mapové projekty ÚAP a ÚP
jsou k dispozici z portálu v sekci MAPY.
Funkcionality v mapových projektech ÚAP (předdefinované výkresy):
1. Podrobné informace ÚAP – widget, jehož spuštění se provádí stisknutím bodového, nebo plošného
symbolu v levé části mapového projektu. Po kliku do místa v mapě (příp. vytvoření obdélníku) jsou pak
vypsány podrobné informace o prvcích vyskytujících se v mapě. Zobrazené informace je možné exportovat
do formátu, který je zobrazitelný v tabulkovém procesoru, např. MS Excel. Hodnoty atributů jsou v případě
podtržení provázány s ostatními komponentami geoportálu, především Aplikacemi územního plánování.
2. Metainformační systém – při spuštění widgetu je nabídnut seznam dostupných metadat. Při výběru
konkrétního záznamu je v mapě vyobrazeno území, na kterém se data nachází a je možné zobrazit
metadatový záznam v XML, příp. se odkázat na detaily přímo do metainformačního systému. V druhé
záložce widgetu je možné metadatové záznamy vyhledávat.
3. Přidej vrstvu – widget sloužící pro přidání doplňkových vrstev do mapového projektu. Po zadání jména
vrstvy, URL odkazu na službu, typu mapové služby je mapová služba zobrazena. Dále je k dispozoci
možnost ukládání předdefinovaných výběrů a jejich následné využití.
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2
1
3
1

obr. Mapový klient ÚAP
Funkcionality v mapových projektech ÚP:
1. Územní plány – po výběru obce, části obce a výkresu je zobrazeno příslušné území včetně zvoleného
výkresu. K dispozici je rovněž možnost zobrazení legendy, příp. ovládání průhlednosti výkresu.

obr. Mapový klient ÚP
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2.6

Georeporty

Aplikace Georeporty slouží pro získání informací o území s využití dat ÚAP. Aplikace je přístupná v sekci „Můj
portál“, tedy pro uživatele po přihlášení.
Nabízené typy georeportů:
1. Seznam jevů dle vyhlášky 500/2006 Sb. vyskytujících se v daném území
2. Seznam jevů dle JEV_ID vyskytujících se v daném území
3. Seznam záměrových a návrhových jevů v území
4. Seznam jevů v území, které nebyly aktualizovány od zadaného data
5. Seznam poskytovatelů za území
6. Seznam území, ve kterých jsou zastoupeny zadané jevy dle JEV_ID
7. Seznam území, ve kterých jsou zastoupeny zadané jevy podle vyhlášky

obr. Přehled georeportů
Po výběru příslušného georeportu a vyplnění požadovaných údajů je přistoupeno ke generování výstupu, tato akce
může trvat několik minut (dle komplexity dat a velikosti území).
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obr. Výsledný georeport

2.7

Metainformační systém

metis5 je aplikace, která zpřístupňuje metadatové záznamy širokému spektru uživatelů, ty lze prostřednictvím
tohoto systému vytvářet a ukládat, spravovat, vyhledávat, zobrazovat, stahovat a publikovat.

obr. Úvodní obrazovka metainformačního systému

2.7.1

Vyhledávání metadatových záznamů

Existuje více možností vyhledávání metadatových záznamů uložených v metis5. Vyhledávání je dostupné jak
v rámci aplikace, tak pomocí klientských aplikací.

Vyhledávání v rámci aplikace
Vyhledávání je proveditelné přímo z rozhraní aplikace, a to v následujících podobách.
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Základní vyhledávání
Je přístupné z úvodní stránky metis5 (záložka „úvod“). Jakmile uživatel zadá požadovaný výraz a stiskne tlačítko
„hledej“, zobrazí se mu seznam odpovídajících nalezených výsledků. Stejných výsledků je dosaženo při zadání
výrazu v záložce „vyhledávání“.

obr. Možnosti vyhledávání metadatových položek
Pozn. Vyhledávání v rámci metis5 je fulltextové, probíhá tedy nad celým metadatovým záznamem.

Rozšířené vyhledávání
Spouští se výběrem tlačítka „Rozšířené vyhledávání“ v záložce „vyhledávání“. Ve vyskakovacím okně je pak
možné zadat kritéria vyhledávání a zúžit tak množství vyhledaných záznamů. Možnosti zpřesnění vyhledávání
jsou:


Metadatový profil – v této možnosti lze určit, zda se mají vyhledat metadatové záznamy pouze v určitém
profilu



Tematická kategorie – zadání je možné omezit pouze na některé z tematických kategorií



Datum poslední změny – vyhledané záznamy lze ohraničit časovým zadáním



Třídit podle – určuje, podle jakého kritéria mají být záznamy setříděny
o Relevance – záznamy jsou seřazeny od nejlépe vyhovujícího výskytu k nejméně vyhovujícímu
o Názvu – záznamy jsou seřazeny podle abecedy
o Typu obsahu – metadata jsou tříděna podle příslušnosti k tematickým kategoriím
o Od nejnovějších – na počátku seznamu jsou metadata s nejnovějším datem
o Od nejstarších – na počátku seznamu jsou metadata s nejstarším datem
o Od nejméně rozlehlých – na počátku seznamu jsou metadata, která mají nejmenší rozlohu
geografického ohraničení

o Od nejrozlehlejších – na počátku seznamu jsou metadata, která mají největší rozlohu
geografického ohraničení
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obr. Nabídka rozšířeného vyhledávání

Vyhledávání grafickým zadáním geografického ohraničení
Je dostupné rovněž v záložce „vyhledávání“ a provádí se přiblížením na oblast, pro kterou se mají metadatové
záznamy vyhledat. Pro lepší orientaci je aplikace vybavena vyhledávačem geografických míst. V tomto způsobu
vyhledávání jsou k dispozici následující režimy vyhodnocení:


Kdekoliv – systém nebere v úvahu prostorové vymezení



Protínající – jsou vyhledány metadatové záznamy, jejichž geografické ohraničení alespoň protíná zadanou
oblast



Obsahující – aplikace navrací pouze záznamy, jejichž geografický rozsah je v zadaném vymezení
kompletně obsažený

© T-MAPY spol. s r.o.

30/38

DMVS Ústeckého kraje – část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů
Uživatelská příručka

obr. Grafické možnosti zadávání vyhledávání
Jakmile je prostorové vymezení včetně režimu vyhodnocení zadáno, jsou po stisku tlačítka „hledej“ navráceny
požadované výsledky.

Vyhledávání v externích katalozích
Pokud jsou v metis5 zaregistrovány externí katalogy (viz dále), je možné je vyhledávat obdobným způsobem jako
záznamy uložené v metis5. Pro výběr jiného katalogu je nutné vybrání v oddílu „Záznamy zobrazené z …“.

obr. Záznamy vyhledané z externího katalogu
Pozn. Jelikož se jedná o katalogy často jiných systémů, není plně zaručena funkčnost všech způsobů vyhledávání.

Uložení vyhledávání
Pro přihlášené uživatele je k dispozici možnost ukládání svých vyhledávacích kritérií. Slouží pro jednoduché
nastavení vyhledávání, které je možné kdykoliv v budoucnosti znovu použít. Vyhledávání je možno vytvořit
maximálně deset.

Možnosti vyhledaných metadatových záznamů
Jakmile jsou zadána kritéria vyhledávání a potvrzena stiskem tlačítka „hledej“, objeví se v pravé části aplikace
odpovídající výsledky.
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obr. Výsledky vyhledávání
Pomocí tlačítka „Zobrazit podrobnosti“ je možné nabídku u jednotlivých metadatových záznamů zobrazit a skrýt.
Volba „Zobrazit výsledky“ je určená k zobrazení ohraničujících obdélníků v přehledové mapce u všech vyhledaných
záznamů (funkční, pouze pokud mají všechny nalezené položky zadáno geografické ohraničení). Při použití
možnosti „Zobrazit celé území“ je pak zobrazení vráceno na původní rozsah.
U každé z vyhledaných položek je k dispozici několik možností:
Otevřít
Pokud je v rámci metadatové položky zadána URL, zobrazí ji v novém okně
Web
Tato možnost je aktivní, pokud je v metadatovém záznamu obsažen další odkaz na webový zdroj
Náhled
Pokud je zadána URL ke službě, zobrazí se v mapovém okně (např. WMS). Pokud dostupná URL zobrazitelná
v mapě, zobrazí se zadaná webová stránka kontaktní organizace.
Detaily
Přehledným způsobem zobrazuje obsah metadatového záznamu. Pomocí této volby je rovněž možné získat
přístup k záložkám „Revize“, „Vazby“ a „Tisk“. Tato volba nebývá aktivní při vyhledávání v externích katalozích.
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obr. Detaily vyhledaného záznamu
Metadata
Tato volba zobrazí surový metadatový záznam ve formátu XML

obr. Metadatový záznam v XML
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Zobrazit v mapě
Tato volba automaticky přiblíží přehledovou mapku na geografické ohraničení zadané v metadatovém záznamu
(pokud je k dipozici)
Revize
Aplikace metis5 umožňuje přihlášeným uživatelům hodnotit jednotlivé metadatové položky a přidávat jim
komentáře. Vstup do této oblasti se provádí pomocí možnosti „Detaily“, která je k dispozici u jednotlivých položek
v rámci „Vyhledávání“, příp. „Procházení“. Jednoduché hodnocení se provádí pomocí kliknutí na ikonu zelené či
červené ruky, slovní hodnocení se pak zadává do editačního okna a potvrzuje stisknutím tlačítka „Odeslat“.
Tato možnost je dostupná pouze pro metadata uložená v lokálním metis5. Pro vyhledané externí záznamy se
nabídka nezobrazuje.

obr. Revize metadatového záznamu
Vazby
Pomocí možnosti „Vazby“ je možné sledovat vazby mezi metadaty, konkrétně mezi záznamy profilu „Datové sady“
a „Služby“. Obdobně je jako v případě „Procházení“ k dispozici v levé části výběr typu vazby a v pravé části
odpovídající výsledky.
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obr. Typy vazeb a jejich zobrazení
Typy vazeb



Pracuje s daty – pokud se jedná o metadatovou položku v profilu „Služby“, která má zároveň vyplněnou
položku „Vázaný zdroj“, je zde uvedena datová sada, nad kterou tato služba pracuje (včetně možností
zobrazení)
Užívané službou – pokud se jedná o metadatovou položku v profilu „Datové sady“, je v pravé části
zobrazen metadatový záznam služby, která tuto datovou sadu využívá.

Tisk
Tato možnost zobrazuje metadatový záznam podobně jako možnost „Detaily“, ovšem bez okolních grafických a
ovládacích prvků. Je tedy vhodná k tisku, případně vložení do jiné existující stránky.

2.7.2

Procházení metadatových záznamů

Pro procházení metadatových záznamů ve struktuře je určena záložka „procházení“. V levé části jsou zobrazeny
kategorie, dle kterých jsou metadatové části tříděny, v pravé části pak výskyty, které danému zatřídění odpovídají.
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obr. Procházení metadatových záznamů v struktuře
Ovládání se provádí pomocí rozbalovacích menu a následným kliknutím na položku. V pravé části se zobrazují
názvy a abstrakty metadatových záznamů a možnosti zobrazení. Ty jsou shodné se zobrazenými možnostmi
v rámci výsledků vyhledávání.
V základní verzi jsou k dispozici kategorie „Metadatový profil“ a „Tematická kategorie“. Zatřídění metadatových
záznamů do jednotlivých kategorií se provádí:
Metadatový profil – příslušnost je určena výběrem metadatového profilu, ve kterém se metadatový záznam
vytváří
Tematická kategorie – kategorie je dostupná pro metadatové záznamy v profilu „Datové sady“ a příslušnost se
provádí pomocí vyplnění položky „Tematická kategorie“.
Pro lepší přehlednost v případě výskytu mnoha záznamů je k dispozici filtr, který vybere pouze metadatové
záznamy, které splňují zadané kritérium.

2.8

Helpdesk

Helpdesk je jednoduchá aplikace sloužící pro komunikaci přihlášených uživatelů s administrátorem geoportálu.
Uživatel má možnost vytvoření nového požadavku zápisem předmětu a popisu požadavku. Všechny požadavky
jsou zobrazeny v levé části aplikace. K jednotlivým požadavkům i reakcím mohou být připojeny přílohy.
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obr. Prostředí aplikace Helpdesk
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3 Závěr
Uživatelské rozhraní všech komponent bylo tvořeno s důrazem na přívětivost uživateli. Uživatelská dokumentace
se zaměřuje popis nástrojů dostupných uživateli a základní přiblížení typických použití. Pro popis komponent
z pohledu administrátora je dostupná systémová příručka, která postihuje další možnosti nástrojů Geoportálu
DMVS.
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