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��  Geografický informa�ní systém (GIS) je informa�ní systém, který umož�uje 
hledat a zkoumat vztahy mezi r�znými objekty a jevy v území. Oproti klasickým 
informa�ním systém�m má GIS jednu velkou výhodu: umí pracovat s údaji o polo-
ze. Tím významn� p�ispívá k lepšímu poznání podmínek a souvislostí v území. GIS 
umož�uje nalézt nap�. optimální místo pro výstavbu nové školy �i d�tského h�išt�, 
nejkratší cestu z jednoho m�sta do druhého nebo nejrychlejší cestu z místa nehody 
do nemocnice �i z hasi�ské stanice k místu požáru. S pomocí nástroj� GIS lze nap�. 
p�ipravit nový územní plán, zpracovat návrhy pro rekultivace krajiny, p�edpov�-
d�t místa možných p�dních sesuv�, potenciální lavinová nebezpe�í atd. GIS pomá-
há k lepšímu rozhodování v �ad� obor� lidské �innosti.  

 
r�zné typy dat  R�znou povahu objekt� a jev� v území lze v GIS modelovat pomocí r�zných typ� 

dat. Nap�íklad pomocí bod� jsou reprezentovány stožáry, vrty, studn� atd., pomocí 
linií jsou reprezentovány vodní toky, silnice, vedení inženýrské sít�. Pomocí 
polygon� jsou prezentovány administrativní jednotky, pozemky, plochy využití 
území a další. Pomocí rastrových dat je možné modelovat i jevy, které se v území 
spojit� m�ní, jako nap�íklad nadmo�ská výška, sklonitost terénu, hustotu osídlení 
apod. Ke každému prvku mohou být rovn�ž p�ipojeny popisné informace (nap�. 
délka úseku silnice, po�et jízdních pruh�, jednosm�rnost provozu, po�et obyvatel 
v daném m�st�, trasy autobus� s �asovými údaji doby jízdy atd.) a další 
„negeografická“ data, jako jsou tabulky s alfanumerickými daty, textové 
dokumenty, fotografie, schémata, plánky, videozáznamy aj. GIS je užite�ným 
nástrojem pro integraci r�zných typ� dat, ne-bo� práv� díky schopnosti propojovat 
data na základ� jejich polohy v prostoru lze v GIS spole�n� analyzovat r�zné typy 
dat z r�zných databází.  

 
GIS a mapy  Geometrická i popisná data (souhrnn� nazývaná prostorová data) lze v GIS analy-

zovat a výsledky analýz pak zobrazit v map�. GIS však není jen po�íta�ový systém 
pro tvorbu map. GIS ukládá data a ne jejich obrazovou reprezentaci. Nap�íklad 
silnice je uložena v podob� souboru sou�adnic reprezentujících osu silnice a tabul-
ky popisující charakteristiky silnice. Práv� tyto charakteristiky prvk� (ší�ka, po�et 
jízdních pruh�, druh povrchu aj.) se používají pro grafické znázorn�ní silnice. 
Stru�n� �e�eno, GIS neobsahuje mapy jako obrázky, ale obsahuje geografickou 
databázi, ze které lze mapy vytvá�et v jakékoli podob� podle momentální pot�eby. 
Jednou bude nap�. síla �áry vyjad�ovat ší�ku silnice, podruhé hustotu provozu, 
barva bude jednou vyjad�ovat typ povrchu, podruhé t�ídu silnice atd. 

 
sou�ásti GIS  Geografický informa�ní systém není pouze software. Pro vytvo�ení geografického 

informa�ního systému je dále pot�eba odpovídající technické vybavení, data, 
personál a vhodná metodika. Aby mohl geografický informa�ní systém plnit svoji 
funkci, musí obsahovat technické prost�edky pro všechny fáze zpracování dat. 
Proto i software ArcGIS obsahuje veškeré nástroje pot�ebné pro tvorbu, správu, 
aktuali-zaci, kontrolu, zobrazování, analýzu a grafický výstup prostorových dat. 
Jedná se tedy o celý systém, skládající se z r�zných sou�ástí, které plní 
specializované funkce.  
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��  ArcGIS je název systému firmy ESRI, nejv�tšího sv�tového výrobce software 
pro geografické informa�ní systémy. 
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Pomocí nadstavby ArcGIS Publisher (viz níže) m�že tv�rce zp�ístupnit mapu 
a funkce GIS dalším uživatel�m a to p�esn� v takové podob�, jak ji vytvo�il. 
ArcReader pak dovolí uživatel�m k takto vytvo�eným interaktivním mapám 
p�istupovat, dotazovat se na data a tisknout mapu. 

ArcReader si m�že kdokoli zdarma stáhnout ze stránek firmy ESRI 
(www.esri.com). Na webové stránce ARCDATA PRAHA (www.arcdata.cz) najdete 
verzi lokalizovanou do �eského jazyka. ArcReader lze nainstalovat na každý po�íta� 
s opera�ním systémem Windows a okamžit� si prohlížet si mapy vytvo�ené pomocí 
ArcGIS a publikované pomocí nadstavby ArcGIS Publisher. Dokumenty vytvo�ené 
v aplikacích ArcGIS mohou p�istupovat k mnoha datovým typ�m (shapefile, 
coverage, geodatabáze, CAD soubory, tabulky, rastry, služby ArcIMS, které 
poskytují internetové mapové servery a další), je možné v nich využít pokro�ilé 
symboliky a nastavit chování mapy. Jakýkoli dokument aplikace ArcMap lze 
s použitím nadstavby ArcGIS Publisher snadno p�evést do formátu PMF a následn� 
ho sdílet s uživateli aplikace ArcReader. 

Mnoho webových stránek ArcIMS (nap�. server Geography Network) poskytuje 
mapy �itelné aplikací ArcReader (ve formátu PMF). 

 ur�ení ArcReader Smyslem aplikace ArcReader je umožnit co nejširšímu okruhu uživatel� sdílet 
a zobrazovat mapy vytvo�ené uživateli ArcGIS. Mapy si tak m�že p�e�íst každý, 
nejen uživatel licence ArcGIS. ArcReader m�že být nainstalován na jakémkoli 
po�tu po�íta�� v organizaci bez navýšení náklad�. 

 oblasti využití Aplikace ArcReader je ur�ena pro ty, kte�í cht�jí mapu prohlížet, dotazovat se na 
geografická data, zobrazovat r�zné vrstvy mapy, zkoumat ji pomocí základních 
nástroj� GIS a tisknout ji.  

ArcReader je sestaven ze stejných komponent jako ostatní aplikace ArcGIS a sdílí 
s nimi stejný vzhled a uživatelsky p�ív�tivé rozhraní ve stylu Windows, takže 
kdokoli, kdo má zkušenosti s prací v opera�ním systému Windows, nebude mít 
s ovládáním aplikace ArcReader problémy.  

 p�ehled funkcí Mezi základní funkce aplikace ArcReader pat�í: 

��zv�tšení/zmenšení, posun mapy 
��zv�tšení na celé území mapy 
��skok na p�edchozí/následující rozsah zobrazení mapy 
��prostorové záložky (rychlé nalezení a nastavení míst, se kterými �asto 
pracujeme) 
��nástroj Vyhledávání (nap�. parcelu podle �. p.) 
��zobrazení a tisk autorizovaných map 
��nástroj M��ení (vzdáleností a ploch) 
��Hypertextový odkaz (nap�. na fotografii budovy, webovou stránku firmy atd.) 
��zv�tšovací okno (funguje na principu lupy – tj. p�ináší možnost p�iblížit si vý�ez 
mapy bez nutnosti zm�nit m��ítko).  

Pro aplikaci ArcReader je k dispozici �eská lokalizace v�etn� �eského návodu 
k používání. 

Funkcionalita aplikace ArcReader je �ízena tv�rcem mapy (tj. uživatelem nadstavby 
ArcGIS Publisher), který m�že povolit tyto funkce: Najít, Identifikovat, M��ení, 
Tisk, hypertextové odkazy, zapínání/vypínání zobrazení vrstev v tabulce obsahu 
a viditelnost tabulky obsahu. Voliteln� m�že být pro p�ístup k publikované map� 
zadáno heslo. Mapa m�že být opat�ena komentá�em. 

 systémové PC-Intel, 450 MHz, RAM: 128 MB  
 požadavky 
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���� ArcGIS Publisher je nadstavbou produkt� ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor, 
ArcInfo), která umož�uje snadno sdílet a distribuovat mapy a data GIS. Mapy 
vytvo�ené pomocí této nadstavby si m�že prohlížet doslova každý, a to pomocí 
voln� dostupné prohlíže�ky ArcReader, která je popsána výše.  

ur�ení nadstavby ArcGIS Publisher 

  Nadstavba ArcGIS Publisher je ur�ena pro ty, kte�í cht�jí nebo pot�ebují svá 
geografická data, mapy a dokumenty poskytovat co nejširšímu publiku, které nemá 
na svých po�íta�ích k dispozici licence ArcGIS. Publikovaná mapa si zachovává 
takový vzhled (tj. symbologii, zp�sob vykreslování vrstev a další charakteristiky), 
jaký autor nastavil v aplikaci ArcMap. Mapa se pak v nezm�n�né podob� zobrazuje 
ve voln� dostupné aplikaci ArcReader. Publikovat m�žete jakoukoli mapu 
vytvo�enou v aplikaci ArcMap.  

  oblasti využití �Nadstavbu ArcGIS Publisher lze využít ve všech oblastech: od archeologie po 
životní prost�edí. P�ináší možnost distribuovat mapy vytvo�ené v ArcGIS 
neomezenému po�tu uživatel� bez dalších náklad� a bez rizika poškození �i zneužití 
dat – publikované mapy nelze m�nit.  

  ArcGIS Publisher využijí zejména spole�nosti, které p�edávají data v�etn� zp�sobu 
zobrazení zákazník�m a dalším osobám nebo i spolupracovník�m ve v�tší 
organizaci. 

  p�ehled funkcí Pomocí nadstavby ArcGIS Publisher se vytvá�ejí soubory typu *.pmf (publikovaná 
mapa), které obsahují odkazy (cesty) k dat�m a symbologii (tedy zp�sob jejich 
vykreslení). Je tedy nutné, aby uživatelé mapy m�li nejen soubor PMF, ale i p�ístup 
ke zdrojovým dat�m, a� již pomocí po�íta�ové sít�, internetu nebo n�jakého média 
(CD-ROM, DVD apod.).  

  Mezi hlavní funkce nadstavby ArcGIS Publisher pat�í: 
 � � vytvo�ení mapy odkazující na data sdílená p�es po�íta�ovou sí� – pokud 

používáte data uložená na serveru, m�žete pomocí nadstavby ArcGIS Publisher 
zp�ístupnit vaši práci nejen koleg�m z organizace, ale i dalším osobám, které mají 
k tomuto serveru p�ístup.  
� vytvo�ení mapy odkazující na internetová data – ArcGIS Publisher umož�uje 
používat v mapovém dokumentu data z internetových server�. Uživatel pak bude 
pot�ebovat k zobrazení mapy p�ipojení k internetu.  
� „p�ibalení“ dat k map� – distribuce mapy spole�n� s daty – pomocí nadstavby 
ArcGIS Publisher lze snadno zabalit pot�ebná data a poskytovat je spolu s mapovým 
dokumentem. ArcGIS Publisher nabízí nap�. tyto možnosti: 
- o�íznutí vektorových i rastrových dat na pot�ebný prostorový rozsah  
- export vektorových dat bu� v p�vodním formátu nebo konvertovaných do 

formátu shapefile nebo osobní geodatabáze. Další možností je zabezpe�ený 
komprimovaný formát, který bude možné použít jen v kombinaci s p�íslušným 
souborem publikované mapy (*.pmf) 

- export rastrových dat bu� v p�vodním formátu nebo konvertovaných do 
formátu ERDAS IMAGINE. 

� nastavení vlastností mapy – autor mapy má možnost nastavit: 
- podporovaná zobrazení – pokud je nastavena podpora všech zobrazení, bude 

moci uživatel mapy p�epínat mezi zobrazením dat a zobrazením výkresu 
- publikované vrstvy – nastavení ur�uje, jestli budou publikovány všechny vrstvy, 

nebo jen ty viditelné 
- tisk, identifikace, m��ení, hypertextový odkaz a vyhledávání – tyto nástroje je 

možné uživateli aplikace ArcReader povolit/zakázat
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- zobrazení tabulky obsahu – autor m�že umožnit/zakázat zobrazování tabulky 

obsahu v aplikaci ArcReader 
- zapínání/vypínání zobrazení vrstev – povolí-li autor mapy tuto možnost, budou 

moci uživatelé aplikace ArcReader m�nit viditelnost jednotlivých vrstev 
- dialog oprávn�ní – je-li povolen, bude v aplikaci ArcReader zobrazeno okno 

s informacemi o povolených funkcích. 
� možnost tvorby uživatelských aplikací s funkcionalitou ArcReader – sou�ástí 
nadstavby ArcGIS Publisher je sada stavebních prvk� aplikace ArcReader, které je 
možné použít pro tvorbu vlastních jednoduchých aplikací pro prohlížení 
publikovaných map. 
� možnost nastavení �asového omezení platnosti mapy – ArcGIS Publisher 
umož�uje omezit platnost mapy – po vypršení ur�ené doby bu� mapu již nebude 
možné otev�ít, nebo se bude zobrazovat s varováním, že data jsou prošlá. 
 
  

 systémové Systémové požadavky nadstavby ArcGIS Publisher se shodují s požadavky na  
       požadavky  jednotlivé produkty ArcGIS Desktop: ArcView, ArcEditor a ArcInfo. 
  


