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Požadavky na prohlížeč  

Podporovány jsou následující internetové prohlížeče:   

 Microsoft Internet Explorer 8.0 und 9.0 
 Firefox 16 

 Chrome 26 
 
Musí být aktivní JavaScript . 

 
Blokování vyskakovacích oken musí být deaktivováno.   

 
Doporučené minimální rozlišení obrazovky je 1280x1024 pixelů. 
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1 Úvodní stránka  

 

Kromě popisu projektu a ISÚP verze 1.1 nabízí úvodní stránka i přímý přístup k 
některým funkcím:  

 Vyvolání mapové galerie 

 Odkaz na „Galerie“ 
 Odkazy na 

 Vyhledávání plánů a služeb  
 Vyhledávání plánů  
 Vyhledávání služeb  

 Katalog dat 
 

 
Obr. 1: Úvodní stránka CROSS-DATA ISÚP 

Kromě těchto odkazů je možno přistupovat na jednotlivé funkce přímo 

prostřednictvím záložek Vyhledávání, Mapa, Galerie, Katalog dat a Přihlášení. 
 

ISÚP rozlišuje zásadně následující skupiny uživatelů: 
 Uživatel ISÚP 

 Uživatel smí bez předchozího přihlášení využívat všechny veřejně 

přístupné funkce: Vyhledávání, Mapa, Galerie, Katalog dat. 
 Uživatel ISÚP s přihlašovacími údaji 

 Přihlášený uživatel může kromě toho ukládat v mapové aplikaci jím 
vytvořené mapy (stav mapy) a později je opět obnovit (nahrát).  

 Redaktor ISÚP 

 Redaktor ISÚP smí po přihlášení ISÚP redakčně udržovat. 
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2 Vyhledávání 

Budou poskytnuty a vysvětleny následující možnosti vyhledávání:  
 Vyhledávání plánů a služeb  

 Vyhledávání plánů  
 Vyhledávání služeb  

2.1 Vyhledávání plánů a služeb 

Pokud hledáte územně-plánovací dokumentaci (plány) a služby, pak 

máte následující možnosti vyhledávání. 
 

Upozornění: Výsledky se zobrazují vždy pro aktuálně zvolenou administrativní 
jednotku a všechny nadřazené jednotky.   

 

 
Obr. 2: Vyhledávání plánů a služeb pro Karlovarský kraj  

Krok 1: 

 Výběr administrativní jednotky, pro kterou jsou vyhledávány plány a 
služby 

 Tyto administrativní jednotky jsou nabízeny prostřednictvím 
ImageMaps (Kartenübersichten), případně výběrového seznamu: 
 Saské regiony v území projektu CROSS-DATA 

 Úroveň 1: saské plánovací regiony 
 Úroveň 2: okresy 

 Úroveň 3: správní sdružení a obce 
 Úroveň 4: obce 

 České regiony v území projektu CROSS-DATA 

 Úroveň 1: české kraje 
 Úroveň2: obce s rozšířenou působností (ORP) 
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 Úroveň 3: obce 

Krok 2: 
 Výsledky vyhledávání „Nahrát do tabulky“ 

 Výsledky pro vybranou administrativní jednotku a nadřazené 
jednotky se zobrazí v tabulce „Služby geodat“ případně  „Územně-
plánovací informace“. 

Schritt 3: 
Krok 3: 

 Služby geodat 
 Tabulka obsahuje služby geodat pro aktuálně zvolenou 

administrativní jednotku a pro nadřazené jednotky. Výsledky se 

zobrazí.  
 Kliknutím na název sloupce lze tabulku třídit.  

 V tabulce lze vyhledávat (nastavit filtr). 
 Zadání hledaného pojmu a výběr sloupce, ve kterém se 

má vyhledávat.  

 Jako zástupné znaky jsou podporovány <*> a <?> 
<*> je tedy zástupný znak pro libovolně dlouhý řetěz 

znaků   
 <?> odpovídá přesně jednomu znaku 

 Akce 

  Službu lze nahrát do mapy (neplatí pro WFS) 

  Je-li při záznamu zadáno, je možno ke službě stáhnout 

soubor lyr (možno pro všechny typy služeb). 

   K dokumentu se lze dotazovat na zaznamenaná 

metadata ISÚP   

 Územně plánovací informace 
 Tabulka obsahuje dokumenty pro aktuálně zvolenou administrativní 

jednotku a pro nadřazené jednotky. Výsledky se zobrazí.  

 Kliknutím na název sloupce lze tabulku třídit.  
 V tabulce lze vyhledávat (nastavit filtr). 

 Zadání hledaného pojmu a výběr sloupce, ve kterém se 
má vyhledávat.  

 Jako zástupné znaky jsou podporovány  <*> a <?>   

 <*> je tedy zástupný znak pro libovolně dlouhý řetěz 
znaků   

 <?> odpovídá přesně jednomu znaku 
 Akce 

  Vyvolání dokumentu k zobrazení / ke stažení 

 
Nové hledání:  

 Výběr nové administrativní jednotky pomocí ImageMaps, seznamů pro 

výběr nebo prostřednictvím hierarchie administrativních jednotek 

2.2 Vyhledávání plánů 

Pokud hledáte územně-plánovací dokumentaci (plány), pak máte následující 
možnost vyhledávání. 
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Upozornění: Výsledky se zobrazují vždy pro aktuálně zvolenou administrativní 

jednotku a všechny nadřazené jednotky  

 

 
Obr. 3: Vyhledávání podle plánů pro obec Karlovy Vary   

Krok 1: 
 Výběr administrativní jednotky, pro kterou jsou vyhledávány plány   

 Upozornění: Výsledky budou pokaždé zobrazeny pro aktuálně 

zvolenou administrativní jednotku a všechny nadřazené jednotky.  
 Tyto administrativní jednotky jsou nabízeny prostřednictvím 

ImageMaps, případně výběrového seznamu: 
 Saské regiony v území projektu CROSS-DATA 

 Úroveň 1: Saské plánovací regiony 

 Úroveň 2: okresy 
 Úroveň 3: správní sdružení a obce 

 Úroveň 4: obce 
 České regiony v území projektu CROSS-DATA 

 Úroveň 1: české kraje 

 Úroveň2: obce s rozšířenou působností (ORP) 
 Úroveň 3: obce 

Krok 2: 
 Výsledky vyhledávání „Nahrát do tabulky“ 

 Výsledky pro vybranou administrativní jednotku a nadřazené 

jednotky se zobrazí v tabulce „Územně-plánovací informace“. 
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Krok 3: 

 Územně plánovací informace 
 Tabulka obsahuje dokumenty pro aktuálně zvolenou administrativní 

jednotku a pro nadřazené jednotky. Výsledky se zobrazí.  
 Kliknutím na název sloupce lze tabulku třídit.  
 V tabulce lze vyhledávat (nastavit filtr). 

 Zadání hledaného pojmu a výběr sloupce, ve kterém se 
má vyhledávat.  

 Jako zástupné znaky jsou podporovány <*> a <?>   
 <*> je tedy zástupný znak pro libovolně dlouhý řetěz 

znaků   

 <?> odpovídá přesně jednomu znaku 
 Akce 

  Vyvolání dokumentu ke zobrazení / ke stažení 

 
Nové hledání:  

 Výběr nové administrativní jednotky pomocí ImageMaps, výběrových 
seznamů nebo prostřednictvím hierarchie administrativních jednotek 

2.3 Vyhledávání služeb 

Po výběru funkce „Vyhledávání > Služby“ se zobrazí tabulka se všemi 
službami, které jsou do ISÚP zahrnuty. 

 

 
Obr. 4: Vyhledávání podle služeb 

Vyhledávání podle mapových služeb ISÚP je možné následujícím způsobem: 
 Fulltextové vyhledávání 

 Zadávací pole „Hledej…“: Zadejte hledaný pojem  
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 Fulltextové vyhledávání umožňuje vyhledávat ve všech polích 

metadat ISÚPu.  Jako zástupné znaky jsou podporovány <*> a <?>   
 <*> je zástupcem pro libovolně dlouhý řetěz znaků 

 <?> zastupuje přesně jeden znak 
 Zahajte vyhledávání („VyVyhledat“). 

 Vyhledávání podle poskytovatelů dat 

 Ze seznamu zvolte poskytovatele dat.  
 Zahajte vyhledávání („Vyhledat“). 

 Vyhledávání podle data publikování v ISÚPu 
 Vyberte, v jakém publikačním období chcete vyhledávat služby. 

 „před“: před určitým dnem 

 „po“: po určitém dnu 
 „dne“: v určitý den 

 Zahajte vyhledávání („Vyhledat“). 
 Prostřednictvím metadat ISÚP jsou vyhledávány příslušné služby. 
 Tabulka je aktualizována.  

 
V tabulce nyní vidíte zásadní informace ke službám ISÚP. K dispozici jsou 

následující akce: 
 Akce 

  Službu lze nahrát do mapy (neplatí pro WFS) 

  Je-li při záznamu zadáno, je možno k jedné službě stáhnout 

soubor lyr (volitelné pro všechny typy služeb). 

    K jedné službě lze načíst tkz. Metadata ISÚP   

 
Nové hledání:  

 Výběr nové administrativní jednotky pomocí ImageMaps, výběrových 
seznamů nebo prostřednictvím hierarchie administrativních jednotek 
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3 Mapa 

Otevřete mapu pomocí zobrazení regionu projektu CROSS-DATA a využijte různé 
funkčnosti a obsahy map. 

3.1  Navigace v mapě 

Pro navigaci v mapě má uživatel možnost využít několika navigačních funkcí, 

které jsou dále detailně popsány.   
 

 
Obr. 5: Mapa 

Přiblížení a oddálení pomocí myši 

 Kolečko myši: Otáčení kolečkem myši pro přiblížení nebo oddálení 
 Myš: Stisknutým přepínacím tlačítkem a myší vytvořte na mapě 

pravoúhelník, obsahující požadovaný výřez pro zvětšení.  Pustíte-li 
tlačítko myši, proběhne přiblížení vytvořeného pravoúhelníku. 
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Stupně přiblížení 

 
Použitím symbolu Plus nebo Minus nebo posunutím zeleného posuvníku 

nahoru nebo dolu se pohled na mapu zvětší nebo zmenší. 

Pravoúhlý zoom (zvětšit / zmenšit) 

 
Pomocí nástrojů Zvětšit a Zmenšit lze pravoúhelník, vytvořený v mapě 
myší, zvětšit nebo zmenšit. K tomu aktivujte příslušný nástroj a se 
stisknutým pravým tlačítkem myši vytvořte na mapě pravoúhelník. 

Zvolená oblast bude následně zvětšena (nástroj pro zvětšení), případně 
zmenšena (nástroj pro zmenšení). 

Posunout mapu („panning“) 

 
Pro pohyb v mapě je možno použít jednak myš (pokud není aktivní jiný 
nástroj). Stisknutím a přidržením levého tlačítka myši (ve chvíli, kdy se 

myš nachází v / nad mapou) a pohybem v mapě dojde k posunutí mapy. 

Změna na další / předchozí výřez 

 
Pomocí těchto funkcí je možno navigovat mezi posledními výřezy z mapy. 

Pro tento účel je aktivována jedna z obou funkcí („Další výřez“ nebo 
„Předchozí výřez“), načež je náhled mapy upraven. 

Přiblížení na území projektu CROSS-DATA 

 
Pro zobrazení výřezu mapy CROSS-DATA, je nutno vybrat funkci „Přiblížit 
na území projektu CROSS-DATA“ v navigační liště. 
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Nahrání mapových služeb a témat 

 
Mapová aplikace umožňuje nahrání služeb a předdefinovaných témat.  
Tyto možnosti jsou popisovány v další části textu. 

Mapové služby jsou služby na síti, nabízející mapy nebo jiné geografické 
informace.  Jsou přístupné prostřednictvím internetové adresy (URL). 

Nahrát mapovou službu se známou URL 

Chcete-li nahrát mapovou službu, zadejte do zadávacího pole v dialogu 
(na následujícím obrázku červeně vyznačeno) URL.  

Pokud se jedná o (platnou) URL dostupné mapové služby, zobrazí se 
v seznamu výsledků (záložka „Výsledky“) dostupné mapové úrovně 
s jejich atributy. 

 

 
Obr 6: Přidat nové téma – zadání URL   

Výsledky – vybrat služby 

Některé mapové služby nabízejí vícero rozhraní (např. INSPIRE View a 
WMS). V tomto případě se úroveň mapy služby nezobrazí hned , ale 

nejprve se zobrazí možnost volby pro druh služby. Dbejte na zelené 
šipky ve sloupci „Layer“. 
 

 
Obr. 7: Vybrat službu 
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Vyberte službu a dostanete se na Vaše úrovně mapy. Zpět na výběr 

služeb se dostanete pomocí tlačítka „Zpět“. 
 

Vybrat výsledky – úrovně map a nahrát je do mapy 

Kliknutím myši můžete zvolit úrovně, které budete chtít ve Vaší mapě 
zobrazovat.   

 

Obr. 8: Vybrat úrovně map a přidat k mapě   

Zvýrazněné názvy úrovní map symbolizují hierarchii tak zvaných  
skupinových vrstev. Kliknutím na skupinovou vrstvu můžete zvolit 

všechny příslušné mapové úrovně.  
Pokud jste Váš výběr dokončili, klikněte na „Přidat k mapě“. Úrovně 
budou nahrány do mapy. Okno však zůstane otevřené, aby Vám 

umožnilo nahrávat další služby nebo mapové úrovně nové mapové 
služby.  Posledně jmenované můžete udělat tak, že do pole pro URL 

opět zadáte URL a postup zopakujete. Nebo využijete dalšího nástroje 
pro nahrání. 

Nahrát služby ISÚP 

Zvolte záložku „Služby ISÚP“ a zobrazí se seznam všech v současné 
době registrovaných služeb ISÚP. 

 

 

Obr. 9: Načíst službu ISÚP 

K jedné službě ISÚP se zobrazí některé atributy pro informaci. 
Kliknutím na záznam je tento selektován, dotázána mapová úroveň 
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služby a zobrazen v tabulce „Výsledky“. Nahrání probíhá stejně, jak 

bylo popsáno. 

Nahrát služby se seznamu oblíbených 

Zvolte záložku „Oblíbené“ a zobrazí se seznam všech v současné době 
registrovaných oblíbených (externí služby). 
Aby bylo možno některou z těchto služeb nahrát: 

 Kliknutí na záznam a jeho výběr  
 Dotaz na úroveň map a zobrazeny „výsledky“ v tabulce.   

 Nahrání probíhá stejně, jak bylo popsáno 

Strom témat (DE) případně Strom témat (CZ) 

Po výběru záložky „Strom témat DE“ nebo „Strom témat CZ“ proběhne 

zobrazení příslušného tematického stromu.  Navigace složkami k 
vlastním tématům (tkz.  uzly listů Stromu témat) je možná. 

 

 
Obr. 10: Načíst témata ze Stromu témat 

Jedno téma odpovídá v rámci Stromu témat jednomu listu. Kliknutím 

na téma dojde k jeho výběru a může být připojeno k mapě. Kromě 
toho lze načíst obsah poslední složky souhrnně. Vyberte složku a zvolte 
„Přidat k mapě“. Obsah bude zobrazen v tematickém náhedu ve správě 

témat pod „Moje služby“ a v náhledu služeb v příslušné službě. 
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Obr. 11: Sémantické porovnání všech témat jedné složky   

 Informační tlačítko poskytnuje k odpovídající složce sémantické 

porovnání ke všem tématům, zařazeným do Katalogu dat ISÚP CROSS 
DATA.   

Řízení úrovní map 

 
Řízení úrovní map je možné pomocí řízení vrstev.  
Tato funkce zobrazuje všechny aktuálně zapnuté úrovně mapy a umožňuje 

následující nastavení: 
 Měnit pořadí úrovní map (drag&drop) 
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Obr. 12: Změnit pořadí 

  K mapové úrovni předkonfigurované služby ISÚP je možno 

zobrazit metdata (zobrazení metadat ISÚP)  

  Odstranit z mapy úroveň mapy 

  Zobrazit možnosti  

 Změnit průhlednost jedné úrovně mapy   
 Upravit způsob zotrazení (Style/styll) mapové úrovně 

 Výběr předdefinovaného stylu   
 Načtení dokumentu SLD prostřednictvím zadání URL  

 Načtení souboru capabilities služby   
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Pbr. 13: Upravit průhlendnost, styl atd.  mapové úrovně   

Identifikovat 

 
Pomocí nástroje „Identifikovat“ je možné získávat z mapy informace o 

vlastnostech (feature).  
 

Po aktivaci nástroje a kliknutí do mapy se otevře okno s informaci o 
aktivních úrovních mapy, podporujících dotaz.   
Ve výběrovém seznamu v okně může uživatel přepínat mezi existujícími 

úrovněmi map, poskytovat informace a sledovat, co je k vybranému bodu 
na mapě vydáno. 

Informace o základních vrstvách nejsou zobrazovány. 
 

Upozornění: nezobrazují se informace k jednotlivým základním mapám. 

3.2 Další funkce / nástroje 

Další funkce a nástroje pro mapy jsou popsány v následující části textuq   

Zoomovat na předem definovaná měřítka 

Pomocí nástroje „Zvolit měřítko“ z lišty dole pod mapovou aplikací je 

možno ze seznamu předdefinovaných měřítek vybrat měřítko. Kromě toho 
se zobrazí aktuálně použité měřítko. 
 

 
Obr. 14: Přiblížení na předdefinované měřítko ve výběru měřítka    

Vlevo od výběrového seznamu je zobrazena lišta měřítka.   



            
 

 
CROSS-DATA ISÚP - Uživatelská příručka  20 

 

Změnit souřadnicový systém 

Je zobrazen aktuální souřadnicový systém, přejděte na jiný systém ze 
seznamu (viz obr. 1.5). 

 

 
Obr. 15: Výběrový seznam souřadnicových systémů  

Vpravo od výběrového seznamu se v aktuálním souřadnicovém systému  

zobrazí souřadnice polohy myši. 
 

Zobrazit legendu 
Pro zobrazení legendy ke všem aktuálně viditelným vrstvám v mapě může 
uživatel aktivovat legendu v pravém dolním rohu mapy. 

 

 
Obr. 16: Otevřít legendu 
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Po aktivaci se otevře okno legendy, ve kterém se zobrazí obrázky a texty 

legend pro všechny viditelné vrstvy mapy.  
Vrstvy, které nejsou k dispozici, se v legendě nezobrazí, to nastane 

například v případě, kdy vrstva ve zvoleném souřadnicovém systému není 
k dispozici nebo kdy služba WMS pro jednu úroveň mapy legendu nedodá. 

Přehledná mapa 

Výřez z území se uživateli zobrazí v přehledné mapě v pravoúhelníku, ve 
kterém se aktuálně v mapě nachází. 

  

 
Obr. 17: Zobrazit přehlednou mapu 

Přehledná mapa se aktivuje po kliknutí myší na symbol v pravém dolním 

rohu a otevře se v okně. 
Aktuální výřez z mapy se zobrazí v šedivém pravoúhelníku. Ten lze 
přesunovat myší. V okamžiku, kdy je pravoúhelník umístěn do nové 

pozice, dojde k odpovídající úpravě výřezu z hlavní mapy. 

Změnit mapu na pozadí 

  
Změny předkonfigurované mapy na pozadí (základní mapy). 
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3.3 Mapové funkce 

V nástrojové liště jsou k dispiozici následující mapové funkce:  : 

 

Zadání měřítka 

  
Mapové funkce nabízejí vedle předdefinovaných měřítek možnost zadávání 

libovolného měřítka. 
 

 
 

Pro rychlý návrt k rychlým mapovým službám (předkonfigurovaná 
měřítka), zvolte „K rychlým službám WMTS“ v dialogu, který se zobrazí 

nahoře nebo tlačítko, které se nyní zobrazí pod zobrazením měřítka.   

Měření 

  
Nabízí možnosti měření plochy, linií a polohy.  Jednotlivé funkce jsou 
krátce vysvětleny dále. 

 

 
Obr 18: Možnosti nástrojů měření  
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Měření vzdáleností 

Měření linií / vzdáleností probíhá stejně jako měření plochy.  Po aktivaci 

nástroje pro měření linií (viz obr. 12) je možno pomocí kliknutí do 
mapy vytvářet linie.  Dvojí kliknutí vytváření linie ukončí.  Zobrazí se 
výsledek měření.  

V seznamu jednotek je k dispozici výběr mezi kilometry a metry. 
 

 
Obr. 19: Měření vzdáleností 

Poznámka k přesnosti měření: V případě měření se jedná o výpočet ze 

souřadnic prostřednictvím ArcGIS Server GeometryService. V závislosti 
na zvoleném souřadnicovém systému se mohou výsledky na základě 

rozdílných nepřesností projekce lišit.  

Měření plochy 

Za pomoci nástroje pro měření plochy je možno provádět v mapě 

výpočet velikosti plochy.  Po aktivaci nástroje je možno kliknutím myši 
v mapě vytvořit plochu. Po ukončení kreslení dvojitým kliknutím se 

v okně zobrazí velikost plochy.  Uživatel může pro výpočet výsledku 
měření volit mezi jednotkami hektar, kilometr čtverečný a metr 
čtverečný. 
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Obr. 20: Měření plochy 

Poznámka k přesnosti měření: V případě měření se jedná o výpočet ze 

souřadnic prostřednictvím ArcGIS Server GeometryService. V závislosti 
na zvoleném souřadnicovém systému se mohou výsledky na základě 
rozdílných nepřesností projekce lišit.  

Zaměření polohy 

Pro zjištění souřadnic určité polohy v mapě má uživatel možnost použít 
nástroj pro zaměření polohy (viz obr. 13). 
 

 
Obr. 21: Zaměření polohy 
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Po aktivování nástroje a jedním kliknutím do mapy je v mapě pomocí 

zeleného praporku vyznačena poloha.  V okně nástroje pro měření se 
zobrazí souřadnice pro všechny definované souřadnicové systémy. Pro 

souřadnice WGS 84 je možno přecházet mezi úhlovou mírou (DMS) a 
decimálními hodnotami (stupni).  

 Stupeň (desetinné číslo / desítkové číslo, tedy např.  52,5°)  

 DMS (Degrees-Minutes-Seconds (stupeň – minuty - sekundy), 
tedy např.  52°30’25,6‘‘)  

K tomu, aby bylo možno získat souřadnice nové polohy, je nutno 
nástroj pro měření polohy aktivovat znovu. 

Navigace na předdefinované administrativní jednotky 

 
Nástroj umožňuje navigovat prostřednictvím předem definovaných 

administrativích jednotek.  . 
Uživatel nejprve rozhodne, pro jaké státní území (české nebo saské) se 
mají administrativní jednotky vyhledávat.  

 

 
Obr. 22: Vyhledávání podle administrativních jednotek  

 
V závislosti na volbě území jsou poté volitelné následující úrovně:   

V území Svobodného státu Sasko:  
 Saské plánovací regiony 

 Zemské okresy 
 Správní společenství a obce  
 Obce 

V území České republiky 
 České kraje 

 Obce s rozšířenou působností (ORP) 
 Obce 
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 Za pomoci lupy je pak v mapě zobrazena příslušná jednotka (Zoom 
To)). 

Uložit mapu / obnovit mapu (pouze autorizovaní 

uživatelé) 

 
Jako přihlášený uživatel v portálu má uživatel možnost, ukládat aktuální 

stav mapy.  Uložení stavu mapy obsahuje aktuální obraz mapy, řízení 
témat a objekty komentáře.  

Po aktivaci nástroje z nástrojové lišty se otevře dialogové okno, ve kterém 
je možno uložit aktuální stav, případně již uložený stav opět obnovit.  

 

Lze provádět následující akce 
Uložit stav mapy: 

 Zadání názvu ukládaného stavu mapy 
 Potvrdit tlačítkem „Uložit“ 

Obnovit (nahrát) stav mapy: 

 Výběr již uloženého stavu mapy ze seznamu 
 Výběr potvrdit tlačítkem „Nahrát“ 

Vymazat stav mapy: 
 Výběr již uloženého stavu mapy ze seznamu 
 Potvrdit výběr tlačítkem „Smazat“ 

 
Stavy mapy lze vyměňovat. 

 
Možnost 1: Předání ID stavu  

 Uživateli s přihlašovacími údaji lze předat ID stavu. 
 Uživatel pak může ID zadat do dialogu „Obnovit / Uložit stav mapy“ 

pod „ID pro obnovení stavu mapy“ a stav mapy si zobrazit. 

 Uživatel poté může i tento stav uložit jako svůj stav.   
Možnost 2: Předání odkazu na stav 

 Link (odkaz) stavu lze předat i uživateli bez přihlašovacích údajů. 
 Uživatel může odkaz na stav mapy otevřít v prohlížeči a 

v samostatném okně prohlížeče obdrží celou mapovou aplikaci se 

stanoveným obsahem stavu mapy. 
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Obr. 23: Dialog Stav mapy 

Tisk výřezu mapy 

 
Pro tisk do pdf je nutno v nástrojové liště aktivovat „Tisk“. Poté zadejte 

název, další text nad a text pod mapou.   
 

 
Obr 24: Dialog pro zadávání možností tisku (texty) 

Dojde ke zpracování požadavku na tisk. Po úspěšném vygenerování 

souboru PDF se zobrazí dokument PDF, který je možno uložit nebo 
vytisknout. Poskytnutí souboru ke stažení závisí na použitém prohlížeči. 



            
 

 
CROSS-DATA ISÚP - Uživatelská příručka  28 

 

 
Obr. 25: Stažení pdf nebo tisk 

3.4 Nástroje pro kreslení  

 
Za pomoci nástrojů na kreslenímá uživatel možnost, zakreslovat do mapy 
komentáře a objekty ve formě bodů, linií a polygonů. 

 

 
Obr. 26: Funkce komentáře 

V nástrojové liště pro kreslení jsou k dispozici následující možnosti:  

Zakreslování bodů 
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Pro zakreslování bodů je nutno v nástrojové liště aktivovat nástroj „Bod“. 

Kliknutím do mapy se body zakreslí. 

Zakreslování linií 

 
Pro zakreslování linií je nutno v nástrojové liště aktivovat nástroj „Linie“. 
Klinutím do mapy se linie zakreslí. Dvojím kliknutím dojde k ukončení linie. 

Zakreslování polygonů 

 
Pro zakreslování polygonů je nutno v nástrojové liště aktivovat nástroj 
„Polygon“. Kliknutím do mapy se polygon zakreslí. Ukončení polygonu se 

provede dvojím kliknutím. 

Zapsat do mapy text 

 
Pro vložení textu jako komentáře do mapy je nutno aktivovat nástroj v 
nástrojové liště. 

Odstranění všech objektů komentářů 

 
Nástroj „Vymazat všechny výkresy“ odstraní všechny objekty výkresů a 
komentářů z mapy. 

3.5 Přehled témat 

V přehledu témat je možno zapínat nebo vypínat úrovně map. 

 

 
 
K dispozici jsou dva náhledy – jeden náhled služeb a jeden tématický náhled: 

 Náhled služby: Zobrazení nahraných služeb a jejich nahraných úrovní 
mapy 
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Obr. 27: Náhled služeb – Přehled všech služeb, které jsou k dispozici 

 K jedné úrovni mapy lze vyvolat následující funkce:   

 Zapnout / vypnout 
 Zobrazit metadata (odkaz na externí katalog metadat) 
 Zobrazení metadat ISÚP 

 Zobrazit sématické porovnání (červená, žlutá, zelená)  
 Zobrazit vlastnosti vrstvy 

 

 
Obr. 28: Náhled služeb – Náhled jedné služby 
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 Náhled témat: Zobrazení předdefinovaných témat 

 

 
Obr. 29: Náhled témat – přehled všech disponibilních témat 

 K jednomu tématu jsou dostupné následující služby:  
 Zapnout / vypnout 

 Zobrazit metadata ISÚP  
 Zobrazit sématické porovnání (červená, žlutá, zelená)  

 

 
Obr. 30: Náhled témat – Náhled na jedno téma 
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4 Galerie 

Aktivujte záložku „Galerie“ a vyberte předdefinovanou mapovou kompozici. 
Kliknutím na náhled, případně titulek galerie dojde k nahrání mapové aplikace 
s vybranými mapovými kompozicemi.  

 

 
Obr. 31: Galerie 

Kliknutím na obrázek náhledu nebo název galerie se načte mapová aplikace s 
vybranou mapovou kompozicí  .  
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5 Katalog dat 

Katalog dat CROSS-DATA zobrazuje k oborovým územně plánovacím datům 
české a německé překlady a značky spolu se sémantickým porovnáním:   

 Zelená (shodné): český a německý jev je shodný. 
 Žlutá (podobné):  český a německý jev je podobný. 
 Červená (rozdílné): k českému nebo německému jevu není odpovídající 

protějšek   
 

Pro otevření Katalogu dat v novém okně prohlížeče aktivujte záložku „Katalog 
dat“. 
 

 
Obr. 32: Katalog dat - přehled 

Fulltextové vyhledávání umožňuje vyhledávat ve všech polích Katalogu dat.  Jako 
zástupné znaky jsou podporovány <*> a <?>   

 <*> je zástupcem pro libovolně dlouhý řetěz znaků 
 <?> zastupuje přesně jeden znak 

 

Filtr lze nastavit do tří úrovní:  
1. Oblast vyhledávání:  Oba typy jevů | Německé jevy | České jevy:  

 V případě obou posledních možností budou ze seznamu odstraněny ty 
jevy, které existují pouze ve druhé zemi a nemají ve vybraných zemích 
své protějšky.  

2. Vyhledávací kritérium: Všechny existující | Obsahující následující text:  
 „Všechny existující“ zobrazí všechny jevy, které projdou prvním filtrem 

(oblast vyhledávání)  
 „Obsahující následující text… „ omezí dále výsledek  

3. Hledaný pojem 
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 .Jedná se o shora zmíněné vyhledávání zástupných znaků. 

 V případě každého fulltextového vyhledávání jsou zohledňovány jak 

české, tak i německé texty (i když tyto nejsou pro uživatele – dle jeho 
jazykového nastavení – viditelné). 

 

Každý řádek tabulky obsahuje vždy jeden český a jeden německý jev.  Stačí, aby 
byl hledaný pojem nalezen v jednom z obou jevů. Pokaždé dojde k zobrazení 

kompletního řádku s oběma jevy. Pokaždé je uveden počet výsledků. 
 
Kliknutím na „Kód“ otevřete detailní náhled na vybraný jev.  

 

 
Obr. 33: Katalog dat - detaily 
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Podle výběru jsou zobrazovány informace k českému, případně německému jevu 

z Katalogu dat.  Obsaženo je i zobrazení výsledku sémantického porovnání 
prostřednictvím: 

 Barevného zobrazení (červená, žlutá, zelená) a  
 textu (stejné, podobné, rozdílné). 

Kromě toho se zobrazí značka vybraného jevu a značky jevů se sémantickým 

vztahem. 
Pomocí kódu pod značkou jevů se sémantickým vztahem je možno otevřít 

detailní náhledy Katalogu dat pro tyto záznamy.  
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6 Přihlášení se 

Přihlášením se do ISÚP se rozsah funkcí rozšíří následujícím způsobem: 
 
Tabelle 1: Role a rozšířené funkčnosti po přihlášení 

Role Název role  Popis 

Uživatel (host) (není) Uživatel bez přihlašovacích údajů 

Uživatel 
(spolupracovník)  

RIS_Anwender_Mitarbeiter Uživatel s přihlašovacími údaji, může ukládat a 
obnovovat stav mapy 

Redaktor RIS_Redakteur Smí v ISÚPu provádět redakční práce 

Skupinový 
administrátor 

sM_GroupAdministrator Správa uživatelů a rolí pro svojí skupinu, ochrana 
služeb 

Administrátor sM_Administrator Správa všech skupin, uživatelů a rolí a ochrana služeb 

6.1 Nově registrovat 

Zvolte záložku „Přihlášení“ a zobrazí se přihlašovací rozhraní.  Jelikož dosud 
nemáte žádné přihlašovací údaje, zvolte „Založit nový účet“. Je nutno vyplnit 
povinná pole, zadávání údajů je nutno ukončit „registrací“ a kliknutím na 

zobrazený text. 
 

 
Obr. 34: Přihlášení 
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Obr. 35: Nově registrovat 

Následně obdržíte aktivační e-mail, pomocí kterého přihlášení dokončíte.  

V případě, že kromě standardních oprávnění potřebujete další funkce, 
kontaktujte administrátora.  

6.2 Přihlášení 

V případě, že již máte přihlašovací údaje, pak aktivujte záložku „Přihlášení“ 
Vložené údaje potvrďte tlačítkem „Přihlásit“. Proběhne přihlášení. 

Záložka „Přihlášení“ se již nezobrazí, místo ní se zobrazí záložka „Redakce“ a 
pod banerem CROSS-DATA je napsáno: „Přihlášen jako: „s Vaším 
uživatelským jménem. 

Podle přiřazené role pak můžete využívat různé funkce, detaily k funkcím jsou 
uvedeny v Kapitole 8.  

6.3 Odhlášení 

Pod bannerem CROSS-DATA se nachází ikona pro odhlášení („Odhlásit“). 
 

 
Obr. 36: Odhlášení 
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7 Redakce (pouze pro přihlášené uživatele) 

7.1 Metadata ISÚP nově 

 
Obr. 37: Záznam metadat ISÚP 

Záznam metadat ISÚP probíhá následujícím způsobem: 

 Zadejte URL služby, která má být zaznamenána jako služba ISÚP. 
  „Dotázat se na vlastnosti služby“ zahájí záznam metadat dotazem na 

možnosti služeb (capabilities) a načtení dostupných dat.  
 Systém se dotazuje na vlastnosti služby.  
 Na základě odpovědi služby jsou pole metadat jsou vyplněna a 

předvyplněna záznamy.  
 V případě výskytu chyby v dotazu se uživateli zobrazí chybové 

hlášení. 
 
Následující pole je nutno popsat, případně nově zobrazit pomocí metadat: 

 Název: Zadat krátký, samovysvětlující název v češtině a němčině 
 Krátký popis:  Zadání krátkého popisu v češtině a němčině 

 Klíčová slova: Zadání popisných klíčových slov v češtině a němčině 
(oddělování pomocí čárek) 

 URL: Zobrazení URL služby 

 Typ služby: Zobrazení typu služby 
 Datum publikace v ISÚP: Zobrazení data záznamu metadat 

(automatické datum prostřednictvím ISÚP) 
 Aktuálnost dat:  Zadání data, dokumentujícího stav datové báze  
 Poskytovatel dat: Zadat poskytovatele dat 

 Odkaz na soubor lyr: Zadat URL na soubor lyr služby 
 URL metadat:  Zadání URL metadat služby pro česká a německá 

metadata 
 Administrativní jednotka: Výběr administrativní jednotky, která má být 

ke službě přiřazena 

 Administrativní jednotky dle administrativních jednotek 
vyhledávání plánů, případně  plánů a služeb 

 

Upozronění: Zadávací pole Klíčová slova a Krátký popis jsou omezena na 

1600 znaků. Ostatní textová pole na 255 znaků.   
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Zadání metadat k úrovním map služby (vlastnosti vrstvy) (ne WFS): 

 SLD-URL: Zadání URL k dokumentu SLD (relevantní pouze pro 
WMS/SLD) 

 Pro každou vrstvu 
 Kód (ID značky): Zadání kódu značky z Katalogu dat (značka CZ 

a značka DE) 

 URL metadat: Zadání URL dat – metadat k vrstvě pro česká a 
německá metadata 

 
„Uložit“ údaje nebo jejich smazání prostřednictvím „Přerušit“. 

 
Zčásti dvoujazyčné zadání je pro využívání a funkčnost portálu ISÚP zásadní.  

Pouze tímto způsobem je možné zajistit společné chápání a pohled na služby. 

7.2 Editace metadat ISÚP 

Pro úpravu nebo vymazání metadata ISÚP je nutno zvolit položku z menu 

„Editovat metadata ISÚP“. 

Veškeré dosud zaznamenané služby ISÚP se zobrazí v tabulce. Tabulku je 

možno třídit pomocí názvu sloupce. 

Pro každou službu jsou na výběr následující akce:  

 Editace: Vyvolání metadat ISÚP a jejich editace 
 Vymazání: Vymazání sady metadat ISÚP 
 

 
Obr. 38: Editovat / Vymazat metadata ISÚP 

Možnosti editace:  
 Úprava existujícího zadání pro prvky:   

 Název (CZ / DE), Krátký popis (CZ / DE), Klíčová slova (CZ / 

DE), URL, typ služby, aktuálnost dat, poskytovatel dat, odkaz na 
soubor Lyr, metadata URL (CZ / DE) a administativní jednotka  

 Datum publikace v ISÚP je automaticky aktualizováno při změně služby 
(aktuální datum)   

 Je-li v módu editace opětovně stisknuto tlačítko „Dotázat se na 

vlastnosti služby“ proběhne automatický update vlastností vrstvy   
 Je-li ID- vrstvy již přiděleno, neproběhne úprava prvků 

CODE_CZ, CODE_DE a metadata CZ / DE, které zůstanou beze 
změny. Proběhne aktualizace názvu vrstvy. Je-li ID vrstvy nové, 
zobrazí se tato vrstva nově, poté je možno zaznamenávat 

CODE_CZ a CODE_DE a metadata CZ / DE. V inicializačním stavu 
jsou tato pole prázdná.  

 Pokud již ID vrstvy neexistuje, dojde k odstranění záznamu 
vrstvy.   
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7.3 Galerie 

Uložte kompozici map v galerii (map), aby byla k dispozici všem uživatelům. 

Je nutno zadat následující pole:  

 Název / Krátký popis galerie v češtině a němčině 

 ID stavu mapy  
 Odkaz na náhled 

 Optimální velikost obrazu je 100x100 pixelů, v opačném případě 
dojde k jeho úpravě na tuto velikost. 

 Obrazové formáty: png, jpg, gif 
 

Po zadání založte novou galerii.  Do náhledu galerií se umístí na poslední 

místo. 

 

 
Obr. 39: Galerie 

Editovací galerie se týká polohy zobrazení.  Polohu lze upravovat / vyměňovat 

pomocí přesunování (drag&drop). 

První čtyři mapové galerie se kromě toho zobrazí na úvodní stránce.   

 
Vymazání je možno provést kliknutím na zelený „X“ vpravo nahoře v rohu 

obrázku náhledu galerie.  

7.4 Strom témat 

Strom témat je k dispozici ve dvou provedeních: Existuje Strom témat (CZ) a 
Strom témat (DE), který slouží k nahrání předdefinovaných služeb do mapy 

(viz Kap.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 

 
Redakce Stromu témat se provádí prostřednictvím redakčního rozhraní, 

rozděleného do dvou částí: 

 Vlevo:  Struktura stromů témat CZ a DE 
 Základní uzly CZ a DE je nutno zachovat, neměnit je.  

 Vpravo:  Témata, zaznamenaná prostřednictvím metadat ISÚP. 
 Zde se zobrazují kódy, které již v metadatatech ISÚP byly 

zaznamenány.  
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Obr. 40: Strom témat 

Struktura Stromu témat 

Struktura je členěna následujícím způsobem: 

 Německý Strom témat se nachází za uzlem „DE“. 
 Český Strom témat se nachází za uzlem „CZ“. 

 
Vytvořit novou složku / uzel ve Stromu témat:  

 Zadejte název složky v češtině a němčině 

 Zvolte, zda podsložka má být přiřazena českému, případně 
německému Stromu témat. 

 Založte novou složku. 

 
Složky je možné přesunovat ve Stromu témat prostřednictvím „drag&drop. 

 
V případě, kdy chcete vymazat složku nebo téma, klikněte pravým 

tlačítkem myši v okamžiku, kdy je kurzor myši umístěn nad odpovídajícím 

prvkem.  Poté zvolte „Vymazat“. 

 
Změna složky je možná prostřednictvím smazání a vytvoření nové složky. 

Přiřazení témat 

V metadatech ISÚP jsou přidělovány jevům kódy dle Katalogu dat.  

Všechny zapsané kódy se nyní zobrazí v Seznamu témat / tabulce vpravo 

v redakčním rozhraní.   

 Vyberte téma.  

 Pomocí „drag&drop“ jej přetáhněte do složky Stromu témat, do 
které toto téma patří. 

 Témata můžete nově umístit i mimo Strom témat pomocí 
„drag&drop“. 
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Obr. 41: Strom témat – Přiřadit téma 

Upozornění: téma musí být přiřazeno pouze jednou, i když se v tabulce 

vyskytuje několikrát. Kromě toho je jedno, jaký záznam zvolíte a přiřadíte 

Stromu témat. Všechny vrstvy, které byly přiřazeny prostřednictvím ID, se 
automaticky propojí.  

7.5 Oblíbené 

Aby jste mohli poskytnout uživatelům v mapě externí služby pod „Přidat 

službu“, záložka „Oblíbené“, uložte externí služby.   
Oblíbené jsou mapové služby, které nejsou zaznamenávány prostřednictvím 

metadat ISÚP jako služby ISÚP, ale které mohou uživatelům poskytnou cenné 
informace.   
Je nutno zadat následující pole:   

 Název služby v češtině a němčině   
 URL služby 

Poté přidejte službu do Oblíbených. Služba se zobrazí přímo dole v tabulce 
„Oblíbené“ .   

 

 
Obr. 42: Oblíbené 

Chcete-li ze seznamu oblíbených odstranit službu, zvolte službu v tabulce a 
potvrďte „Vymazat“.   
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7.6 Plány 

Záznam, změna nebo vymazání plánů pro vyhledávání „Plány a služby“, 
případně „Plány“. 

Nový záznam plánů 

Rozhraní pro záznam je stejné, jako rozhraní pro vyhledávání, což 
umožňuje intuitivní obsluhu. 

 Navigujte se do administrativní jednotky, pro kterou má být plán 
zaznamenán.  

 Použijte ImageMaps, výběrový seznam nebo zobrazení 

hierarchie aktuální administrativní jednotky. 
 Je-li zvolena požadovaná administrativní jednotka (aktivní), tak 

zvolte „Nahrát do tabulky“. 
 V tabulce se zobrazí veškeré aktuálně dostupné plány. 
 Pod tabulkou se nyní objeví funkce „Připojit nový dokument“, kterou 

zvolte.  
 

 
Obr. 43: Editace plánů nebo připojit nový dokument   

 V následujícím dialogu zadejte k dokumentu následující data: 
 Název / Titulek v češtině a němčině 

 Klíčová slova v češtině a němčině jako seznam, oddělovaný 
čárkou s max. 1 600 znaky.   

 Typ dokumentu: Regionální plán, Regulační plán, Územní plán 

města / obce, Zemský rozvojový plán, Jiný plán 
 Aktuálnost data 

 URL dokumentu  
 „Ověřit URL“ slouží ke kontrole, zda je URL platná a dostupná.  
 Údaje uložte nebo záznam přerušte. 
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Obr. 44: Plány - Nový záznam 

Editace / Smazání plánů 

Postupujte podle prvních kroků v kapitole „Vyhledávání podle plánů“ a 

zvolte administrativní jednotku.    

Je-li zvolena požadovaná administrativní jednotka (aktivní), tak zvolte 

„Nahrát do tabulky“. 

 V tabulce se zobrazí veškeré aktuálně dostupné plány. 
 Zvolte dokument, který chcete editovat / smazat. 

 Sloupec akce „Editovat / Smazat“ 
 Otevře se dialog, upravte záznamy a uložte je pomocí „Uložit“ nebo 

dokument vymažte pomocí „Vymazat“. 

7.7 Uživatelé / Role 

Prostřednictvím této položky menu obdrží oprávněný uživatel přístup na 

securityManager (standardní software) pro správu uživatelů. 

Funkčnost standardního produktu je komplexně popsána v Uživatelské 

příručce. 

Správa uživatelů 

Prostřednictvím rozhraní administrátora, které je součástí instalace 

securityManageru, lze provádět údržbu uživatelů a oprávnění.  Pro využití 

administrátora je nutno přihlášení, jak popsáno. Obecně jsou definovány 

dva druhy administrátorů. 

 Administrátoři s oprávněními, přesahujícími skupiny 
 Skupinoví administrátoři 
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Administrátoři s oprávněními, přesahujícími skupiny jsou označování jako 

„Superadministrátoři“. Odpovídající role má název „sM_Administrator“. 

Uživatelům, kterým byla tato role přiřazena, mohou provádět údržbu 

veškerých dat v administraci securityManageru. 

Oproti tomu skupinoví administrátoři disponují omezenými oprávněními ve 

vztahu k managementu uživatelů. Skupinoví administrátoři vidí pouze 

uživatele ze své skupiny a mohou je administrovat.  Zakládáte-li nové 

uživatele, pak jsou tito vždy členy skupiny příslušného skupinového 

administrátora.  Role a skupiny nemůžete ani vytvářet, ani mazat nebo 

editovat.  Odpovídající role se nazývá „sM_GroupAdministrator“. 

Skupiny 

Skupiny je možno vytvářet v administrátoru securityManageru 

v části „Uživatelé“. Standradně jsou pro skupinovou administraci 

používány skupiny, tzn.  členové jedné skupiny mohou být 

udržovány skupinovým administrátorem příslušné skupiny.   

Pro založení skupin je nutno otevřít administrátora securityManageru 

a zvolit záložku „Uživatel“. Kliknutím na uzel „Skupiny“ lze přidat 

novou skupinu. Pozor: Názvy skupin nelze dodatečně měnit.  Pro 

provedení změny názvu je nutno odpovídající skupinu vymazat a 

založit novou. 

 

 
Obr. 45: securityManager Administrator – založit nové skupiny 

Informaci o skupině je navíc možno zohlednit jako součást identity 

například při autorizaci. 

Uživatele, patřící do jedné skupiny, je možno zobrazit 

prostřednictvím tlačítka „Zobrazit uživatele“. 

Dbejte na konvenci pojmenování (povolené znaky pro název 

skupiny). Znaky a-z, A-Z, ä-ü, Ä-Ü, 0-9, mezery a _.   
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Role 

Pro zřízení rolí je nutno otevřít administrátora securityManageru a 
zvolit záložku „Uživatel“. Kliknutím na uzel „Role“ lze přidat novou 

roli. 
 

 
Obr. 46: Administrátor securityManageru – Zřídit novou roli 

Nově zřízené role je možno v oblasti řízení oprávnění přiřazovat 

jednotlivým oprávněním. Pozor: Názvy rolí nelze dodatečně měnit.  
Pro provedení změny názvu je nutno roli vymazat a založit novou.  

Uživatele, patřící do jedné role, je možno zobrazit prostřednictvím 
tlačítka „Zobrazit uživatele“. 
Dbejte na konvenci pojmenování (povolené znaky pro název role): 

Znaky a-z, A-Z, ä-ü, Ä-Ü, 0-9, mezery a _. 

Uživatel 

V rámci „Uživatel“ je možno zřizovat uživatele, skupiny a role.  
Všechny tři typy jsou přístupné prostřednictvím stromového 

zobrazení, kliknutím na uzel „Skupiny“, „Role“ nebo „Uživatel“ lze 
zřizovat nové, kliknutím na konkrétní název skupiny, role nebo 
uživatelské jméno je lze měnit nebo modifikovat.  

Konkrétní uživatelé a data jejich účtů jsou zapisována a udržována 
v rámci „Uživatel“. 

 

 
Obr. 47: Administrátor securityManageru – Zřídit nového uživatele 

Osobní údaje uživatele mají informativní charakter a při autorizaci 
ani při autentifikaci nehrají roli.  Pro tyto účely jsou mnohem více 
relevantní administrativní informace uživatele.  Pro přihlášení 

uživatele jsou nutné označení uživatele a heslo. Dále je možno 
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přiřadit jednu skupinu a 1 …n rolí.  Přiřazení do skupiny je 

vyžadováno. V případě, kdy není vybrána žádná skupina, je 
automaticky nastavena skupina „Standart“. Informace o skupině je 

komunikována jako součást identity uživatele.  Uživatele lze 
udržovat superadministrátorem nebo skupinovými administrátory 
příslušné skupiny.  

Ústředním místem pro spojení uživatelů a oprávnění jsou role.  
V systému je možno definovat libovolný počet rolí. Prostřednictvím 

řízení oprávnění lze konkrétně povolená oprávnění (~ privilegia) 
přiřazovat (a tím poskytnout) jedné roli.  Uživatel, kterému byla 
takováto role přidělena, je automaticky držitelem oprávnění, které 

bylo této roli poskytnuto.  
Role jsou přidávány za pomoci karty s odpovídajícím názvem role.  

 


