Hlavní okno aplikace
Ovládací prvky mapy

Základní ovládací panel
Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou
zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu.
Vrstvy
Seznam vrstev slouží k řízení obsahu grafického okna.
Vrstvu lze zapnout/vypnout pomocí zatrhávacího políčka (check box),
nebo přepínače (radiobutton) vedle jména vrstvy.
Hledat
Je určeno k provedení lokalizace územní jednotky (ulice, nebo adresy)
v mapě.
Kreslení
Nástroj pro umísťování značek do mapy.
Připojení souboru
Je určeno k připojení externího souboru formátu
DGN, SHP a POI a jeho zobrazení v mapě.
Katastrální mapa
Slouží k lokalizaci parcely v mapě a zobrazení záznamu parcely,
označené v mapě, z portálu Nahlížení do KN.
Tisk
Slouží k vytvoření tiskového výstupu mapy, aktuálně zobrazené
v grafickém okně.
Měření
Je určeno k měření délek sekvence zakreslených úseků,
nebo plochy zakresleného polygonu.
Záložky
Je určeno k uložení aktuálního výřezu mapy vygenerováním odkazu
a uložením do schránky, nebo do oblíbených.
O aplikaci
Je určeno k zobrazení základních informací o aplikaci.

Zobrazení aktuálního měřítka mapy

Zobrazení souřadnic polohy kurzoru v mapě

Legenda značek, zakreslených v mapě

Základní rozdělení Hlavního okna aplikace
● Hlavní část tvoří Grafické okno se zobrazením mapy.
- v pravé dolní části Grafického okna je umístěn panel se zobrazením měřítka a aktuálních souřadnic polohy kurzoru v mapě.
- v levé horní části Grafického okna je umístěn panel ovládání mapy.
V levé části Hlavního okna je umístěn Základní ovládací panel
- v horní části Základního ovládacího panelu jsou umístěny funkce pro ovládání aplikace.
- panel pro ovládání příslušné funkce je rozbalen po kliknutí na jeho záhlaví.
- v dolní části Základního ovládacího panelu je umístěna legenda značek, zakreslených do mapy uživateli aplikace.
●

●

V záhlaví Hlavního okna aplikace je umístěno ovládání mapy, případně logo společnosti.

Pracovní plochu okna je možno zvětšit přepnutím prohlížeče do režimu Celá obrazovka (v internetových prohlížečích standardně klávesa F11)
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Ovládání mapy
Přiblížit
Kliknutím do mapy se provede ZOOM IN.
Tažením myši v mapě je definován výřez pro zvětšení.

Posun
Tažením myši v mapě za současného
stisknutí levého tlačítka myši je proveden
posun obsahu mapy (PAN)
Předchozí pohled
Zobrazení předchozího pohledu grafického okna.

Zobrazení požadovaných dat v mapě
● V panelu Vrstvy přepnutím RadioButtonu a zatržením Check boxu zvolte
vrstvy pro zobrazení v mapě.
● Pomocí ovládání vrstev posun nahoru/posun dolů a nastavení průhlednosti
proveďte nastavení zobrazení jednotlivých vrstev v mapě.
● Volitelně v panelu Připojení souboru proveďte připojení Vašich externích
souborů pro zobrazení v mapě.
● Pomocí ovládacích prvků mapy proveďte nastavení požadovaného výřezu
mapy.

Následující pohled
Zobrazení následujícího pohledu grafického okna.

Tlačítka pro posun v mapě

Panel pro zvětšení, zmenšení měřítka mapy
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Nastavení vrstev
Seznam vrstev
Seznam vrstev slouží k řízení obsahu grafického okna.
Vrstvu lze zapnout/vypnout pomocí zatrhávacího políčka (check boxu),
nebo přepínače (radiobutton) vedle jména vrstvy.

Nastavení průhlednosti
Klikáním na ikony snížit/zvýšit průhlednost lze nastavit transparentnost příslušné vrstvy

Posun vrstvy
Klikáním na ikony posunout nahoru/posunout dolů
lze upravit pořadí vykreslení vrstev v mapě.

Check box
Zatržením/zrušením zatržení check boxu
je řízeno zobrazení/nezobrazení vrstvy v mapě

RadioButton (Přepínač)
Kliknutím na RadioButton lze přepínat mezi zobrazením
vrstev.

Zobrazení informací o elementu
● Klikněte na ikonu
Informace o elementu.
● Klikněte na prvek v mapě.
● Je aktivováno okno Detail elementu.
Ikona je zobrazena výhradně pro vrstvy,
pro které jsou dostupná popisná data.
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Zobrazení informací o vrstvě
● Klikněte na ikonu
Informace o vrstvě.
● Je aktivováno okno Detail vrstvy.
Ikona je zobrazena výhradně pro vrstvy,
pro které jsou dostupná popisná data.

Začínáme s aplikacemi GEOM  www.gisit.cz

Hledání, Kreslení
Hledání
Je určeno k provedení lokalizace územní
jednotky (ulice, nebo adresy) v mapě.
Vyhledání územní jednotky
● Do pole v panelu Hledání zadejte vyhledávací údaje
pro vyhledání obce, ulice, nebo adresního místa.
Jako oddělovač použijte čárku, nebo mezeru.
●Kliknutím na ikonu
Hledat lokalizujte územní jednotku
v mapě.

Lokalizovaná územní jednotka

Kreslení
Nástroj pro umísťování značek do mapy.

Umístění značky do mapy
● Klikněte na vybranou ikonu v panelu Kreslení.
● Kliknutím do mapy označte místo pro umístění značky.
● Do zobrazeného formuláře zadejte požadovaná popisná data.
● Kliknutím na tlačítko Uložit proveďte uložení značky.
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Zobrazení informací o objektu v mapě
● Najeďte myší na značku v mapě.
● Je zobrazen formulář příslušného objektu.

Smazání značky z mapy
● V panelu Kreslení klikněte na ikonu Smazat.
● Klikněte na objekt (značku) v mapě, určený ke smazání.
● Kliknutím na OK potvrďte smazání značky v mapě.
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Připojení souboru

Připojení DGN souboru
Připojení SHP souboru

Zrušení vrstvy
Po kliknutí na ikonu je vrstva zrušena.

Připojená vrstva s DGN souborem

Připojení DGN souboru
● V panelu Připojení souboru zapněte přepínač DGN.
● Klikněte na tlačítko Procházet...
● V zobrazeném okně vyberte DGN soubor pro připojení.
● Pro nastavení grafického okna dle umístění a rozsahu DGN výkresu
zatrhněte check box Upravit rozsah okna.
● Klikněte na tlačítko Připojit.
● Připojený DGN výkres je zobrazen jako vrstva v panelu Vrstvy
a je zobrazen v mapě.
● Zrušení vrstvy DGN výkresu proveďte kliknutím na ikonu
Smazání vrstvy.
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Připojení POI souboru

Zrušení vrstvy
Po kliknutí na ikonu je vrstva zrušena.

Připojená vrstva s SHP souborem

Připojení SHP souboru
● V panelu Připojení souboru zapněte přepínač SHP.
● Klikněte na tlačítko Procházet...
● V zobrazeném okně vyberte postupně SHP, DBF a SHX soubor
pro připojení.
● Pro nastavení grafického okna dle umístění a rozsahu SHP výkresu
zatrhněte check box Upravit rozsah okna.
● Klikněte na tlačítko Připojit.
● Připojený SHP výkres je zobrazen jako vrstva v panelu Vrstvy
a je zobrazen v mapě.
● Zrušení vrstvy SHP výkresu proveďte kliknutím na ikonu
Smazání vrstvy.

Připojená vrstva s POI souborem

Připojení POI souboru
●V panelu Připojení souboru zapněte přepínač POI.
● Klikněte na tlačítko Procházet...
● V zobrazeném okně vyberte postupně POI soubor a soubor,
obsahující značku pro zobrazení (např. BMP) a klikněte na Připojit.
● Připojený POI výkres je zobrazen jako vrstva v panelu Vrstvy
a je zobrazen v mapě.
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Katastrální mapa
Katastrální mapa
Slouží k lokalizaci parcely v mapě a zobrazení záznamu parcely,
označené v mapě, z portálu Nahlížení do KN.

Lokalizovaná parcela.
Lokalizace parcely v mapě
Dle zadaných údajů je v mapě vyhledána příslušná parcela.
Lokalizace parcely
● Do pole v panelu Katastrální mapa zadejte název
katastrálního území, parcelní číslo, případně poddělení.
● Kliknutím na tlačítko Vyhledat proveďte lokalizaci
parcely v mapě.

Informace o parcele
Po kliknutí na ikonu jsou zobrazeny informace
o parcele označené v mapě.

Zobrazení informací o parcele
● Klikněte na ikonu
Informace o parcele.
● Kliknutím do mapy označte parcelu, pro kterou
mají být informace zobrazeny.
● V novém okně internetového prohlížeče je zobrazena příslušná stránka
Portálu ČÚZK Nahlížení do katastru nemovitostí.
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Tisk, Záložky, Měření
Tisk
Slouží k vytvoření tiskového výstupu mapy, aktuálně zobrazené
v grafickém okně
Tisk aktuálního pohledu mapy
● Kliknutím na ikonu Tisk A4, nebo Tisk A3
vygenerujte náhled tiskového výstupu aktuálního
pohledu v mapě.
● Výstup na tiskárnu je proveden standardními
prostředky internetového prohlížeče.

Záložky
Je určeno k uložení aktuálního výřezu mapy vygenerováním odkazu
a uložením do schránky, nebo do oblíbených.
Vytvoření záložky
● V panelu Záložky klikněte na Vygenerovat odkaz.
● IP adresa odkazu je zobrazena v příslušném
poli panelu.
● Kliknutím na Uložit do oblíbených vytvořte odkaz
na tuto adresu do příslušné záložky
aktuálního prohlížeče.
● Kliknutím na Kopírovat do schránky uložte
IP adresu do schránky.

Zrušení měření.

Měření délky
Měření délky
● Kliknutím na ikonu Délka aktivujte funkci
měření délky.
● Klikáním do mapy zakreslete lomové body úseků
ke změření délky.
● Aktuální trasa měření se zobrazuje do mapy
ve formě lomené čáry.
● V pravé části panelu Měření se zobrazuje měřená délka.
● Zadávání sekvence měřených úseků se ukončí
dvojklikem.
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Měření plochy
Měření plochy
● Kliknutím na ikonu Plocha aktivujte funkci
měření plochy.
● Klikáním do mapy zakreslete vrcholy měřeného polygonu.
● Minimální počet vrcholů polygonu jsou tři.
● V pravé části panelu Měření se zobrazuje měřená plocha.
● Zadávání sekvence vrcholů polygonu se ukončí
dvojklikem.
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