
 

 

 

Městský úřad Třeboň 

V rámci Dne GIS, který proběhl na městském úřadu 14. listopadu, byly osloveny obě třeboňské 

základní školy a gymnázium. Po dohodě byla pro základní školy připravena prezentace pro 6. ročník 

a pro 9. ročník. Z gymnázia přišly sekunda a kvinta. Takže celkem přes 200 žáků. 

V rámci prezentace byly představeny základy kartografie spíše z praktické stránky. Tedy postup jak se 

dělají dnešní mapy, ukázka práce s ortofoto snímky, co je to geodézie, GPS a samozřejmě GIS. 

Základní myšlenkou bylo ukázat, že v klasické mapě můžeme na jeden objekt navázat maximálně 

4 atributy – tvarem symbolu, velikostí, barvou a popiskem u symbolu, kdežto v GIS můžeme navázat 

atributů mnohem, mnohem více. 

V rámci prezentace byla taktéž ukázka 

práce v ArcGISu. Podařilo se nám si ale 

vypůjčit i starý teodolit Dahlta 020B, což 

doplnilo „hmotnou“ část ukázek. 

Z vlastních zdrojů jsme pak ukázali 

nivelační přístroj, GPS Trimble Juno, 

hodinky s GPS Garmin. Na konci 

prezentace byla vyhlášena soutěž 

o nejlepší mapu Masarykova náměstí 

(hlavní náměstí v Třeboni). Uzavírka 

soutěže je na konci roku 2012, už máme 

prvních pár exponátů. Můžete se připojit do hlasování o „cenu diváků“ na facebooku Města Třeboň 

v průběhu ledna. 

  

http://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bsto-T%C5%99ebo%C5%88/394666393888806


Nejzvídavější byli nejstarší studenti gymnázia, kde se mimo jiné v rámci zeměpisného semináře 

seznamují s ArcGIS Online. V příštím roce plánujeme další spolupráci v rámci tohoto předmětu. 

V podvečer pak byla připravena prezentace pro veřejnost, ale středa po práci není zřejmě atraktivní 

doba – přišli pouze dva lidi. Asi by byla vhodnější spíš pozdější doba. 

Bohužel tento rok je z hlediska územního plánování celkem náročný – vytváříme aktualizaci Rozboru 

udržitelného rozvoje území. Pro to nebyl takový čas na přípravu – určitě by bylo zajímavé do tohoto 

projektu zatáhnout i Správu CHKO Třeboňsko, Botanický a Mikrobiologický ústav. 
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