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Digitální mapy Opavy



statutární město Opava

statutární město Opava

8 městských částí

90 km² (28. místo v rámci ČR)

57 600 obyvatel (16. místo v rámci ČR)
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Digitální technická mapa

• představuje nejpodrobnější reálně dosažitelný obraz stavu zemského povrchu 

a sítí technické infrastruktury

• vzniká geodetickým měřením, 3. třída přesnosti



Digitální technická mapa

účelová mapa povrchové situace inženýrské sítě



Digitální technická mapa Opavy

• zastavěné území města včetně městských částí (45% území)

• mapa vedena v čarách v DGN formátu v bezešvé podobě

• 2001 – 2004 vznik mapy 

• 2006 – 2016 správa mapy externím subjektem 

• 2016 – správa mapy odborem informatiky MMO

• aktualizace mapy z geodetických zaměření

(stavební úřad + veřejné zakázky INFO)
MGEO



S čím jsme se museli vypořádat…

• Převod čárové kresby do plošné podoby

• Mapa nepokrývá celé území města

• Efektivní aktualizace mapy (automatizace procesů)

• Územní identifikace

• Další obsah mapy

• Vizualizace mapy



Převod čárové kresby do plošné podoby

účelová mapa povrchové situaceúčelová mapa povrchové situace



Převod čárové kresby na polygony

• Jaké čáry vybrat?

• Jaké centroidy vybrat?

• Existují v datovém modelu všechny potřebné centroidy?

• Existuji v jednotlivých plochách věcně správné centroidy?

• Existují v jednotlivých plochách centroidy stejného typu?

• Co topologie kresby?

FEATURE TO POLYGON  (ArcGIS Desktop Advanced)



Převod čárové kresby na polygony
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Převod čárové kresby na polygony

POLOHOPIS



Převod čárové kresby na polygony



Převod čárové kresby na polygony

Vrstva budov zvlášT

Dgn s mosty

BUDOVY



Převod čárové kresby na polygony

POLOHOPIS + BUDOVY
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Doplněk technické mapy

území s DTM

území bez DTM

• extravilán, zemědělská krajina, lesy

• on-screen vektorizace leteckých snímků

• datový model DTM

• návaznost na DTM

• kresba vedena v dgn formátu

Kresba není součástí technické mapy, 

ale je vedena identickým způsobem. 



Doplněk technické mapy
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Digitální mapa Opavy
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Efektivní aktualizace mapy

Barevná mapová 

kompozice

DMO

Černobílá mapová 

kompozice

DMO

.gdb



S čím jsme se museli vypořádat…

• Převod čárové kresby do plošné podoby

• Mapa nepokrývá celé území města

• Efektivní aktualizace mapy (automatizace procesů)

• Územní identifikace

• Další obsah mapy

• Vizualizace mapy



Územní identifikace
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Územní identifikace



Územní identifikace
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Územní identifikace

.VFR

UliceUpravene

AdresniMisto

.gdb



Územní identifikace

.VFR

UliceUpravene

AdresniMisto

.gdb



Územní identifikace
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Další obsah mapy
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Další obsah mapy



Další obsah mapy



Shrnutí procesu
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ArcGIS Server

Portal for
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Digitální mapa Opavy

DETAILNÁHLED



příklad  dobré  praxe

Mapový portál města



Mapové aplikace



Mapové aplikace



Tištěná mapa Opavy 100 x 150 cm



Živá ukázka

www.opava-city.cz/mapy

https://map.opava-city.cz/waportal/apps/Embed/index.html?webmap=bc3c5425e51a4ce3baaf47cdbde8fb8f&extent=17.8301,49.9082,17.9725,49.9652&home=true&zoom=true&scale=true&search=true&searchextent=true&disable_scroll=false&theme=light


Geografický informační systém

Děkuji za pozornost.

Mgr. Marek Drozdek

marek.drozdek@opava-city.cz


