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SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ PRO PROCESY 
ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN A JEHO 

PROVÁZÁNÍ S GIS 

11/2/2012 

Zákazník: Pražská plynárenská a.s.  



 
 propojení softwarového řešení na 

GIS ESRI  a případně další systémy 
zadavatele 

 řešení importu dat KN a práce 
s daty KN 

 řešení importu rastrových dat  
 integrace dat KN do stávající 

databáze Oracle  
 migrace dat – stávající evidence 

smluv v SYBASE 
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 funkčně pokrývá všechny požadavky 

zadavatele  
 je postaveno na klasické třívrstvé 

architektuře  
 využívá stávajících licence GIS ESRI 

technologie  
 využívá datového modelu ISKN tak, jak byl 

navržen ČÚZK  
 řešení importu dat ISKN do prostředí GIS 

v koncernu PP, a.s. je postaveno nad 
aplikací, která je již několik let standardním 
produktem společnosti ARCDATA PRAHA, 
který využívá celá řada uživatelů ESRI 
technologie v ČR  

 řešení je koncipováno tak, aby umožňovalo 
jeho další rozvoj a přizpůsobení potřebám 
zadavatele!!! 
 

Požadavky PPas Výsledné řešení 
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Popis aplikace – Seznam úkolů 
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Popis aplikace - Stavby PZ 
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Popis aplikace - Stavby PZ 
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Popis aplikace - Stavby PZ 
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Popis aplikace - Stavby PZ 
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Popis aplikace - Stavby PZ 
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Popis aplikace - Prohlížení map 
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Popis aplikace - Prohlížení map 
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Popis aplikace - Administrace 

11/2/2012 



Skenování smluv – aplikace „Hromadné skenování“. 
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Další služby 
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 zefektivnění procesů při zřizování smluv  
 možnost přístupu ke všem informacím 
 sada existujících komponent ověřených v praxi 

• komponenta pro zpracování dat KN   
• pokročilý webový klient pro náhledy, dotazování a pokročilé 

analýzy v GIS 
• komponenty pro práci s dokumenty a dokumentací, přehledy, 

seznamy, výstupní sestavy 
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Výhody pro zákazníka 

  Řešení vytvořené „na míru“ zadavateli  
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ARCHIV SVAHOVÝCH NESTABILIT 
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Zákazník: Česká geologická služba 



 vytvořený pro Českou geologickou službu 
 

 součástí Geologického Informačního Systému (GeoIS) 
 
 nástroje pro dotazování, vyhledávání, zobrazování a 

stahování informací/dat z centrálního datového skladu 
ČGS 
 

 využití stávajících hardwarových a softwarových 
prostředků (ArcGIS for Server) 
 

 otevřené a zdokumentované řešení - zajištění jeho 
základní podporovatelnosti interními zdroji ČGS 

Archiv svahových nestabilit 
webová aplikace 
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 xx 

Archiv svahových nestabilit 
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Archiv svahových nestabilit 
 



 xx 

Archiv svahových nestabilit 
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METAINFORMAČNÍ SYSTÉM 
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Zákazník: Zlínský kraj 



 vytvořený pro Krajský úřad Zlínského kraje 
 

 vyhledávání, prohlížení, stahování, správa a editace 
metadat datových sad a mapových služeb  
 

 v souladu s implementačními pravidly INSPIRE 
 
 webový klient, těžký klient (rozšíření ArcCatalog) 

 
 využití stávajících hardwarových a softwarových 

prostředků, doplněno o esri Geoportal Server 
 

 zkušební provoz do 31.12.2013 
 

Metainformační systém 
webová aplikace 
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Metainformační systém 
 



Metainformační systém 
 



Metainformační systém 
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KONTROLNÍ A KONVERZNÍ NÁSTROJ  
PRO ÚZEMNÍ PLÁNY 

11/2/2012 

Zákazník: Zlínský kraj 



 vytvořený pro Krajský úřad Zlínského kraje, 
 Odbor územního plánování a stavebního řádu 

 
 desktopový nástroj pro automatické kontroly a 

konverze územních plánů obcí 
 

 kontrola dat od poskytovatelů / projektantů 
 

 využívá ArcInfo a Data Interoperability 
 

 v budoucnu možné využití jako službu na ArcGIS 
Server 

 

Kontrolní a 
konverzní nástroj 
pro územní plány 
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Kontrolní a 
konverzní nástroj 
pro územní plány 

Vstupní data 
(DGN, SHP, 

Geodatabáze) 

Nástroj K+K 
 soulad s datovými modely 

územních plánu ZK 
 

 naplněnost a správnost 
atributů (dle DM) 
 

 topologické vztahy mezi 
objekty DM 
 

 přítomnost popisných 
souborů (*.doc) 

Konfigurace 
kontrol 

formulář a tabulky 

Export chybných prvků 
s indikací chyby a 

reportem 

Tvorba reportů 

Export do zvoleného 
formátu 

(DGN, SHP, Geodatabáze) 
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Kontrolní a 
konverzní nástroj 
pro územní plány 

projektant pracovník ZK  
Chyby! 
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Kontrolní a 
konverzní nástroj 
pro územní plány 

projektant pracovník ZK  
Znovu, 
prosím. 
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Kontrolní a 
konverzní nástroj 
pro územní plány 

projektant pracovník ZK  
Chyby! 
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TRADIČNÍ LIDOVÝ ODĚV  
NA MORAVĚ 

11/2/2012 

Zákazník: Národní ústav lidové kultury 



 webová mapová aplikace 
 vytvářená pro Národní ústav lidové kultury 
 ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vytvoření datového modelu 
 symbologie 
 editačního rozhraní 

 
 
 

 

Tradiční lidový oděv na Moravě 
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Tradiční lidový oděv na Moravě 
 

Lokality Regiony 

tvar přednice 

délka 

Vytvoření datového modelu Vytvoření znakového klíče 
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Tradiční lidový oděv na Moravě 
webová mapová aplikace 



Děkujeme za pozornost. 
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