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Úvod
Map Template (dále MT), česky mapová šablona,  vizualizuje data  z geodatabáze 

s pevně danou strukturou. Jedná se o spojení datové báze a vizualizačních pravidel, která 
uložená data ukazují v podobě mapy. Jsou vyvinuté firmou Esri Inc. [4].

Motivace
Zadání práce je iniciováno firmou ARCDATA PRAHA, s.r.o.. Motivací je vylepšení 

situace  zobrazení  dat  za  Českou  republiku  v  Topographic  Base  Map  [5].  Jde  tudíž 
o prozkoumání a rešerši použití  různých bází dat  jako použitelných zdrojů pro naplnění 
Topographic  Map Templates  (TMTs),  které  jsou  základem pro  vizualizaci  Topographic 
Base Map na ArcGIS Explorer Online [18], či je možno Topographic Base Map zobrazit 
i v desktopové aplikaci ArcGIS [2].

Cíle
Cíle práce jsou vyšetření možností použití různých bází dat pro topografické mapové 

šablony, navrhnutí  způsobu použití  dat  z  těchto  datový bází,  navrhnutí  jejich  začlenění 
do  Topographic  Map  Templates  a  následné  naplnění  mapové  šablony  daty 
za Českou republiku pro vybrané úrovně zobrazení.

Popis současného stavu
Druhů Map Templates je více. Záleží především na druhu dat do nich vložených 

a měřítku ve kterém data zobrazuje, což určuje způsob využití dané MT. Dle [17] existují 
MTs  pro  tvorbu  geologických,  historických,  topografických  map,  map  ulic  a  podobně. 
Zaměřím se výhradně na topografické mapové šablony  (viz kapitola motivace),  které se 
ze základu dělí na tři měřítkové sady:

1. TMT malých měřítek (Topographic Map Template Small Scales – TMTSS), 
2. TMT středních měřítek (Topographic Map Template Medium Scales – TMTMS)
3. TMT velkých měřítek (Topographic Map Template Large Scales – TMTLS). 

Každá sada je členěna do úrovní (tzv. levels) udávající měřítkový rozsah, ve kterém 
jsou data zobrazena. TMTSS zahrnují úrovně 7 až 9 (1 : 4 500 000 až 1 : 750 001), TMTMS 
úrovně  10  až  14  (1 : 1 150 000  až  1 : 25 000)  a  TMTLS  úrovně  16  až  19  (1 : 15 000 
až 1 : 501, viz tabulka 1).

Vzhledem k jednotlivým měřítkům by bylo možno jako zdrojová data použít následující 
datové báze:

• pro TMTSS –  v takovýchto měřítkách není autorovi známo, že existují použitelné 
vektorové  báze  za  ČR, lze  použít  báze  pro  MTMS  při  provedení  výběru  dat 
a generalizace.

• Pro  TMTMS  –  z  evropských  zdrojů  lze  využít  EuroRegionalMap,  z  českých 
například ArcČR 500, Data 200, DMÚ 200, DMÚ 25

• pro TMTLS – ZABAGED, DMO 5
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Způsob řešení
Topografické mapové šablony malých a středních měřítek se zabývá [3], v této práci 

se blíže budu věnovat topografické mapové šabloně velkých měřítek (TMTLS).

Výběr zdrojů
Pro  TMTLS  byla  jako  zdroj  dat  vybrána  Základní  báze  geografických  dat 

ZABAGED [1].  Jedná se  o vektorovou bázi  dat  pokrývající  bezešvě území celé  ČR, je 
v měřítku 1 : 10 000 a je tedy vhodná pro práci s TMTLS. Dle rozsahu použitých měřítek 
zobrazení dat v TMTLS (tabulka 1) je vidět, že odpovídá úrovni 16. Pro ještě větší měřítka 
by se hodila podrobnější báze dat, ovšem takto detailní báze pokrývající celé území ČR 
v  současné  době  není  k  dispozici  (např.  z  obsahu  katastrální  mapy  pouze  částečně 
digitalizovaná DMO 5). Proto zvolím ZABAGED pro všechna měřítka, což pro podrobnost 
zobrazených dat v úrovních 17 až 19 nebude plnohodnotné (v těchto úrovních zobrazení by 
se mohlo vyskytovat více dat s větší podrobností, když by byla použita i podrobnější data), 
ale bude zachována konzistence a hlavně návaznost, bezešvost dat.

Tabulka 1: Přehled vrstev s jejich měřítky zobrazení v TMT velkých měřítek.
Úroveň (level) Rozsah měřítek

16 1 : 15 000 až 1 : 5 001
17 1 : 5 000 až 1 : 2 501 
18  1 : 2 500 až 1 : 1 601 
19 1 : 1 600 až 1 : 501

Pozn.: Rozsah měřítek je převzatý z přednastaveného rozsahu v programu ArcMap.

K vyhotovení  práce  jsem  použil  předlohu  Topographic  Map  Template: 
International  Community  Basemap Large  Scale  Template  v1.0  for ArcGIS 9.3.1 fy Esri 
(informace  viz  [4],  dostupné  ke  stažení  na  [7]),  data  ze  ZABAGED  [1],  software 
ArcGIS [2]. K dispozici je také TMT North American Community Basemap Large Scale 
Template (dostupné na [7]), který je specifikován pro data Severní Ameriky, avšak v rámci 
použití TMT pro data za ČR je výhodnější zvolit International TMT.  Obsažená data mají 
větší podobnost k českým datům, než u TMT ze Severní Ameriky (viz „dále“).

Pro  práci  byla  poskytnuta  Českým  úřadem  zeměměřickým  a  katastrálním  data 
ze ZABAGED v rozsahu 10 mapových listů Základní mapy 1 : 10 000  z oblasti okresu 
Kroměříž  (25-31-06,  25-31-07,  25-31-08,  25-31-11,  25-31-12,  25-31-13,  25-31-16, 
25-31-17,  25-31-18,  24-42-10,  24-42-15,  24-42-20).  Data  jsou  vektorového  formátu, 
obsahují  jak  polohopis,  tak  výškopis  i  výtah  z  databáze  Geonames.  Jsou  zobrazena 
v souřadnicovém systému WGS 84, jen 2D výškopis byl poskytnut v systému JTSK.

Náplň práce tedy spočívá ve prozkoumání obsahu TMTLS a ZABAGED, vzájemné 
porovnání datových sad a tříd a navrhnutí konverze dat ze ZABAGED do podoby vhodné 
pro  naplnění  cílové  mapové  šablony.  Tento  proces  bude  kontrolován skrze  správnost 
konverze dat i přes vizualizaci dat vložených do TMT.
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Obsah vzorových mapových šablon
Jak již bylo zmíněno, jsou k dispozici dvě topografické mapové šablony, první s daty ze 
Severní Ameriky, druhá s daty z Evropy. Dále se budu zabývat TMT s evropskými daty 
(viz kapitola Výběr zdrojů). Prvním krokem je tudíž prozkoumání schématu a obsahu této 
TMTLS. Ukázka struktury vybrané TMTLS je zobrazena na obrázku 1 a 2.

Obrázek 1: Přehled struktury TMTLS.

Ve struktuře zdrojového adresáře TMTLS Community_Map_INTLLargeScale_Template93 
jsou obsaženy:

• složka Documentation – neobsahuje žádnou dokumentaci k TMTLS použitelnou pro 
konverzi dat, obsahuje pouze textový dokument s cache měřítky,

• složka Maps_and_GDBs – obsahuje vzorovou geodatabázi včetně projektu *.mxd, 
který vizualizuje uložená data, soubor DataLayers.xlsx, který obsahuje popis většiny 
jednotlivých vrstev v databázi včetně jejich klíčových atributů,

• složka  Styles  –  obsahuje  několik  definovaných  stylů,  jak  kartograficky  zobrazit 
vrstvy,

• složka Scripts – obsahuje několik skriptů použitelných ve funkci Field Calculator,
• ostatní složky zobrazené na obrázku 1 neobsahují žádná data.

Geodatabáze  CM_GDBTemplate.gdb (zobrazena  na  obrázku  2)  má  podobnou  strukturu 
s  geodatabází  Sevilla.gdb,  až  na  několik  vrstev  navíc  (jedná  se  o  4  vrstvy  pro  popis  
vrstevnic s intervalem udaným ve stopách), tím pádem vrstvy vrstevnic v metrické míře 
chybí.  Rozhodl  jsem  se  tedy  CM_GDBTemplate.gdb  nevyužít.  Raději  jsem  exportoval 
schéma Sevilla.gdb do souboru EXPORT_MTLS.XML obsahující veškerá nastavení této 
geodatabáze, avšak bez uložených dat ve vrstvách. Tento XML soubor jsem poté importoval 
do  prázdné  File  Geodatabase  nazvané  CZE_MapTemplateLargeScales.gdb.  Tím  byla 
zachována shodná struktura,  vlastnosti i metadata ze vzorové geodatabáze.
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obrázek 2: Přehled náplně databázové části MTLS

Schéma  rozložení  vrstev  vizualizovaných  v  ArcMapu  pomocí  projektu 
CM_ProjectName_INTLLargeScale_v93.mxd  (dále  *.mxd)  (viz  obrázek  1)  je  odlišné 
od sruktury znázorněné na obrázku 2. Tento projekt kartograficky zobrazuje vrstvy uložené 
v geodatabázi.. Důležité je, že tento projekt *.mxd určitým, předem daným způsobem data 
uložená v TMTLS, vizualizuje. A to ze dvěma způsoby. Prvním je v geodatabázi uložená 
kartografická reprezentace dat  a  druhým je selektivní  výběr  z uložených dat  definovaný 
přímo v projektu *.mxd, ten je obecně vztažen k měřítku, ve kterém jsou data zobrazena.
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Postup plnění topografické mapové šablony daty za ČR
V prvním kroku byla vytvořena adresářová struktura, ve kterém jsou uchována veškerá data 
potřebná k tvorbě cílové databáze. Znázorněno na obrázku 3.

Obrázek 3: přehled používané adresářové struktury.

Ve struktuře pracovního adresáře DiplomovyProjekt jsou obsažené adresáře (seřazené dle 
využití při vypracování zadání):

• ZdrojovyMapTemplates – obsahuje složku se vzorovým MTLS (viz obrázek 1 a 2)
• ZdrojovaDataCZE  –  data  jsou  členěna  po  okresech,  každý  okres  obsahuje  data 

členěná dle exportu z báze dat ZABAGED. To umožňuje použít data za všechny 
okresy ČR.

• ZABAGEDMapTemplate  –  složka  obsahující  výstupní  databázi  včetně  všech 
souborů potřebných pro její naplnění daty

Následně byla potřeba prozkoumat data uložená v ZABAGED (viz Katalog objektů 
ZABAGED k dispozici na [1]), který obsahuje přehled a popis vrstev včetně jejich atributů. 

Prozkoumáním vstupních zdrojových dat a vzorové TMTLS byla navržena konverzní 
tabulka (viz tabulka 3), zobrazující, která zdrojová data a jakým způsobem budou použita 
pro vložení do prázdné cílové databáze CZE_MapTemplateLargeScale.gdb. 

Vzhledem k rozsáhlosti  úlohy,  byla  vybrána  pouze  1  zdrojová  vrstva  z  TMTLS, 
u  které  proběhnou  veškeré  úkony  nutné  k  vytvoření  a  naplnění  stejnojmenné  vrstvy 
v  CZE_MapTemplateLargeScale.gdb,  včetně  sepsání  dokumentace.  Touto  vrstvou  byla 
zvolena RoadCenterline, obsahující osy typů komunikací specifikovaných v dokumentaci 
ke vzorové mapové šabloně (DataLayers.xlsx). V konverzní tabulce (tabulka 3) je uvedeno 
5  použitých  zdrojů  ze  ZABAGED a  těmi  jsou  vrstvy:  SILNICE,  DÁLNICE;  CESTA; 
ULICE; PĚŠINA a PŘÍVOZ. Tyto vrstvy jsou v kategorii objektů 2. Komunikace a také 
obsahují osy příslušných komunikací.
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Následoval  krok  určení  českých  ekvivalentů  cílových  typů  komunikací 
(viz tabulka 2). Je zde uveden český překlad vystihující účel komunikace. 

Tabulka 2: typy komunikací ve vrstvě RoadCenterline a jejich významy.
Název typu komunikace Český význam

Freeway/Motorway Dálnice
Highway Významná vícepruhová komunikace
Ramp/Slip Road Zvýšený úsek vozovky, sjezd, nájezd
Major Arterial/A Road Vysokokapacitní silnice, silniční tepna
Minor Arterial/B or C Road Vysokokapacitní silnice, silniční tepna
Collector Přívodní či sběrná silnice
Local Ulice
Service Servisní silnice pro dálnice
4WD Nezpevněná cesta
Recreation Silnice v národním parku
Resource Cesta pro svážení surovin
Ferry Přívoz
Other Jiné
Unknown/Unclassified Neznámé/Neklasifikované
Pozn.: K určení českého významu použity zdroje [8] až [16].

Posledním  krokem  bylo  samotné  vložení  dat  do  cílové  vrstvy  RoadCenterline 
v  geodatabázi  CZE_MapTemplateLargeScale.gdb.  Při  tomto  kroku  nastalo  několik 
sporných situací. Jejich přehled a způsob řešení je uveden dále.

Vytvoření  modelů  pro  výběr,  úpravu  a  vkládání  dat  bylo  provedeno 
v Model Builderu (součást programu ArcGIS). Veškeré modely jsou uloženy v toolboxu 
LargeScales_Models,  nacházejícím  se  v  geodatabázi  CZE_MapTemplateLargeScale.gdb 
(viz obrázek 3).

Zdrojová data byla poskytnuta v systému WGS 84, avšak u dat neexistoval soubor 
NazevVrstvy.prj nutný pro správné zobrazení dat v ArcMapu. Tudíž dalším krokem bylo 
vytvoření  těchto  souborů  u  vybraných  vrstev  ZABAGED.  Což  zahrnovalo  definování 
souřadnicového systému a převedení souřadnic ze stupňových na metrické míry zobrazením 
na systém shodný se systémem uvedeným u zdrojové mapové šablony. Tyto dva kroky byly 
provedeny v rámci jednoho modelu DefineProjection_and_Project.
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V tabulce 2 je uvedeno 14 typů komunikací. Avšak v projektu *.mxd se zobrazují jen 
některé  typy  (i  když  pro  všechny  úrovně  zobrazení  v  TMTLS).  Ukázka  je 
na   obrázku 4.

Obrázek 4: přehled vizualizovaných komunikací v *.mxd.

Naplnění  vrstvy  RoadCenterline  v  cílové  CZE_MapTemplateLargeScale.gdb  je 
ovlivněno nejen výběrem dat ze ZABAGED, určením typů komunikací, ale také naplněním 
obsahu mapové kresby. Proto je brán zřetel i na to, které kategorie jsou vizualizovány.

Rozbor jednotlivých typů komunikací:
1. Freeway/Motorway:

Freeway je označení používané v USA, Motorway v UK, v Německu jsou označená
jako Autobahn a dle [13] jsou tak označované komunikace typu dálnice (D) včetně
jejich paprsků. Ty byly vybrány z vrstvy SILNICE, DÁLNICE.

2. Highway:
Jedná se o obecné určení silnice, nebo o významnou vícepruhovou komunikaci [13].
Do této kategorie byly zařazeny komunikace označené jako rychlostní  silnice (R)
včetně jejich paprsků. Ty byly vybrány z vrstvy SILNICE, DÁLNICE.

3. Ramp/Slip Road:
Jedná  se  o  sjezdy  a  nájezdy  na  komunikace  dálničního  typu  (D,  R)  [11]. 
V  ZABAGED  jsou  určeny  jako  větve  těchto  komunikací ve  vrstvě
SILNICE, DÁLNICE.

4., 5. Major Arterial/Road A, Minor Arterial/Road B or C:
Dle  [11]  a  [12]  se  jedná  o  vysoce  kapacitní  městské  silnice  sloužící  k  zajištění
provozu  z  Collector  na  Freeways.  Český  ekvivalent  by  mohl  být  například
magistrála, komunikace spojující významná místa aktivity. Označení A, B, C vychází 
z definice dle [12] popisující podmínky plynulosti dopravy. Takovéto rozlišení však
v ZABAGED neexistuje,  avšak dalo  by se  aplikovat  na  třídy  jednotlivých silnic.
Proto byly do první kategorie přiřazeny silnice 1. třídy, do druhé pak silnice 2. třídy,
včetně jejich paprsků a větví. Oba typy byly vybrány z vrstvy SILNICE, DÁLNICE.

6. Collector:
Jedná se o tzv. sběrnou silnici umožňující přesun dopravy z místních komunikací 
(local, ulice) na Arterial Roads [11]. Taková kategorie v ZABAGED není, ale lze ji
označit  jako místní  sběrná komunikace [15].  Tento typ komunikace zůstane tudíž
nepoužit.
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7. Local:
Jedná se o  místní (lokální) komunikace. Pro tento typ byla použita vrstva ULICE 
a  navíc  také  silnice  3.  třídy,  včetně  jejich  paprsků  a  větví  z  vrstvy
SILNICE, DÁLNICE.

8. Service:
Dle [11] se jedná o komunikaci bez omezeného přístupu, která sloužila jako přístupní 
silnice při budování komunikace dálničního typu (D, R), bývá většinou jednosměrná
po obou stranách dálniční komunikace. Na komunikace dálničního typu se napojují
silnice nižších tříd, avšak nejsou speciálně značené. Odpovídající kategorie k Servise
se v ZABAGED nevyskytuje, tento typ komunikace zůstane tudíž nepoužit. 

9. 4WD:
Komunikace doporučující použití motorového vozidla s pohonem 4x4 [11]. V české
terminologii   by mohlo být použito označení nezpevněná cesta.  V ZABAGED je
vrstva CESTA mající atribut KC_TYPCESTY s hodnotami udržovaná/neudržovaná,
které však souvisí s péčí o povrch komunikace. Tato hodnota se však v rámci jedné
komunikace může lišit, což by narušovalo propojení silniční sítě, v případě použití
jen části  těchto cest.  V rámci  obsahu mapové kresby budou tedy do tohoto typu
zařazena data z celé vrstvy CESTA.

10. Recreation:
Dle [11] se jedná o komunikaci, která prochází národními parky a nese pouze jmenné 
označení,  nikoliv  číselné.  V  ZABAGED  podobný  atribut  není,  tudíž  tento  typ
komunikace zůstane nepoužit. 

11. Resource:
Dle  [16]  se  jedná o komunikace používané při  těžbě či  svozu surovin,  například 
v lomech, lesích apod. V ZABAGED podobný typ komunikace není, tudíž tento typ
komunikace zůstane nepoužit.

12. Ferry:
České označení přívoz, což je stejné jako název vrstvy v ZABAGED, která bude
použita.

13. Other:
Jedná se o jiné než zmíněné typy silničních komunikací. Pro tento typ byla použita
vrstva PĚŠINA.

14. Unknown/Unclassified:
Jde o neznámé, nepoužívané či neoznačené typy. Pro tento typ byla použita vrstva
SILNICE NEEVIDOVANÁ.

Soupis veškerých použitých vrstev ZABAGED a jejich atributů naleznete v tabulce 3.
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Tabulka 3: přehled použitých atributů při konverzi do vrstvy RoadCenterline.

Diskuze:
Při tvorbě konverzního modelu bylo přihlíženo k vizualizaci dat, tak, aby zobrazená 

data stále odpovídala českým specifikacím, resp. bylo možné například rozlišit různé třídy 
silnic.  Dalším  kritériem  byla  data  obsažená  v  geodatabázi  Sevilla.gdb,  která  také  byla 
součástí rozhodování při konverzi dat. Z těchto důvodů je například silnice 3. třídy zařazena 
mezi  lokální  typ  komunikace  (local).  Avšak  již  nebyla  použita  označení  těchto  silnic 
(jedná se o pětimístné kódy), protože v některých případech se silnice 3. třídy překrývají 
s prvky ve vrstvě ULICE a docházelo by tak k znepřehlednění vizualizovaného výstupu.

Spornou situací je typ komunikace Recreation. Dalo by se uvažovat použití tohoto 
typu nejen pro komunikace vedoucí v národních parcích, ale i pro cesty vedoucí skrze parky 
obecně.  Jak se  zmíněno v předešlé  části  práce,  takový typ atributu v ZABAGED není,  
ale takové cesty by se dali definovat například průnikem vrstvy CESTA (jejíž obsah byl 
použit pro cesty typu 4WD) a vrstvy 6.10 OKRASNÁ ZAHRADA, PARK. Na obrázku 4 je 
ale vidět, že jak kategorie Recreation tak i 4WD jsou značeny stejně. 

Otázkou  zůstává,  zda  to,  že  nezobrazování  typů  komunikací  Service,  Resource, 
Other,  Unknown/Unclassified  (viz  obrázek  4)  zůstane  do  budoucna  zachováno, 
či modifikací TMTLS budou tyto typy vizualizovány. To se týká i vizualizovaných typů. 
Nepředpokládám,  že  způsob  kartografického  zobrazení  vizualizovaných  vrstev  se  bude 
měnit, tím pádem by mohla být situace zmíněná v odstavci výše považována za vyřešenou.

Vrstvou,  která  zde  nebyla  zmíněna  a  týká  se  silniční  sítě  je  vrstva 
2.32 SILNICE VE VÝSTAVĚ, která obsahuje data o rozestavěných úsecích komunikací. 
Ty jsou však definovány svými krajnicemi a navíc tyto komunikace fyzicky ještě neexistují,  
tudíž  tato  vrstva  zůstane  nepoužita.  Avšak  jiným  řešením  by  mohlo  být  doplnění 
MTLS  vrstvy  RoadCenterline  o  další  typ  komunikace  ve  výstavbě  (označené 
např.  UnderConstruction),  která  by  doplňovala  možnosti  zobrazení  dat  zohledňující  fázi 
výstavby komunikace.
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Zdrojové vrstvy ZABAGED Transformace atributů
2.01 SILNICE, DÁLNICE 

2.13 PŘÍVOZ 
2.02 ULICE
2.03 CESTA
2.04 PĚŠINA

2.31 SILNICE NEEVIDOVANÁ

RoadClass (1 Freeway/Motorway) = 2.01 (KC_TYPSILNICE D, Dp)
RoadClass (2 Highway) =  2.01 (KC_TYPSILNICE R, Rp)
RoadClass (3 Ramp/Slip Road) = 2.01(KC_TYPSILNICE Dv, Rv)
RoadClass (4 Major Arterial/A Road) = 2.01(KC_TYPSILNICE S1, S1p, S1v)
RoadClass (5 Minor Arterial/B or C Road) = 2.01(KC_TYPSILNICE S2, S2p, S2v)
RoadClass (6 Collector) =
RoadClass (7 Local) = 2.02,  2.01(KC_TYPSILNICE S3, S3p, S3v)
RoadClass (8 Service) =
RoadClass (9 4WD) = 2.03
RoadClass (10 Recreation) =
RoadClass (11 Resource) =
RoadClass (12 Ferry) = 2.13
RoadClass (13 Other) = 2.04
RoadClass (14 Unknown/Unclassified) = 2.31

Pozn.: Xyp/v znamená: XY = označení typu komunikace, p = paprsek, v = větev



Uspořádání  adresářové  struktury  (obrázek  3)  bylo  zvoleno  s  ohledem k  dalšímu 
vývoji  použití  MTLS.  Tím  je  myšleno  dopracování  konverzních  modelů  pro  veškeré 
prvkové  třídy  obsažené  v  MTLS (uložené  v  LargeScales_Models),  ale  hlavně  možnost 
použití  dat  za  celou  Českou  republiku.  Z  toho  důvodu  má  adresář  ZdrojovaDataCZE 
podadresář  OkresKromeriz,  v  němž  jsou  uložena  data,  vztahující  se  k  tomuto  okresu. 
Při zachování členění dat, tzn. po okresech, bude možné spustit konverzní modely pro každý 
okres zvlášť a konverze dat proběhne.

Závěr:
V této práci jsem prozkoumal možnosti použití vektorových datových bází s daty za 

ČR pro naplnění topografické mapové šablony velkých měřítek a vybral jsem pro tento účel 
ZABAGED. Dále jsem prozkoumal obsah a strukturu dat jak topografické mapové šablony, 
tak i ZABAGED a na tomto podkladě jsem navrhl pro vrstvu RoadCenterline konverzní 
tabulku,  která  zachycuje  jakým  způsobem  jsou  data  vybrána  ze  ZABAGED  a  vložena 
do  vybrané  topografické  mapové  šablony.  Následně  jsem  tento  proces  zdokumentoval, 
včetně sporných situací vzniklých při konverzi dat i s jejich řešením. 

Využití MTs pro rychlou tvorbu kartograficky kvalitních mapových výstupů (viz [4]) 
je dle mého názoru užitečné a efektivní, avšak data uložená v MTs musí mít pro korektní 
vizualizaci správné hodnoty atributů. Zajištění těchto správných hodnot u správných dat 
však již není triviálním úkolem, což bylo v této práci nastíněno. Nicméně MTs jsou velmi 
účinným  nástrojem,  který  má  jistě  svojí  budoucnost  nejen  na  poli  vizualizace  dat, 
ale i například v rámci jejich sdílení.
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Příloha:
DiplomovýProjekt.zip – soubor se všemi použitými a vytvořenými daty a soubory.

Vysvětlivky ke konverznímu modelu:
Uložen v toolboxu v CZE_MapTemplateLargeScale.gdb. Označen jako RoadCenterline

• Cílová vrstva – prázdná vrstva s atributy v  CZE_MapTemplateLargeScale.gdb
• Finální  cílová  vrstva  –  vrstva  v  CZE_MapTemplateLargeScale.gdb  naplněná 

příslušnými daty ze ZABAGED
• Vstupní datová vrstva – vrstva ze ZABAGED, která poskytne data k tvorbě výsledné 

cílové prvkové třídy
TMP_Scratch – Úložný adresář pro mezivrstvy vytvářející se v modelech
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