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Vektorizace – digitalizace prostorových dat

Při vektorizaci vytváříme digitální vektorovou reprezentaci 
vybraných prostorových prvků jako například geologických 
jednotek, dokumentačních bodů, zlomů, vodních toků, 
komunikací, měst a obcí a podobně.

Jednotlivé prvky mohou být vektorově reprezentovány pomocí:
- bodů
- linií
- ploch (nebo-li polygonů)

Pro každý prvek si nejdříve musíme vhodný typ vektrorové 
reprezentace například:

dokumentační body: body
odebrané vzorky pro analýzy: body
geologogické hranice: linie
strukturní linie (zlomy apod.): linie
odlučné hrany sesuvů: linie
vodní toky: linie
geologické jednotky: polygony
tělesa sesuvů: polygony
vodní plochy (jezera, nádrže): polygony

Pozn: vodní prvky je často nutné rozdělit na liniově reprezentované (vodní toky, 
kde je šířka toku zanedbatelná) a na polygonově reprezentované (jezera), kde je 
nutné vyjádřit zatopenou plochu. Volba příslušné reprezentace závisí také na 
konkrétním účelu, pro který je prováděna vektorizace.

×



Proč vůbec vektorizujeme – digitalizujeme prostorová data

Proč vůbec provádíme vektorizaci map (vytváříme digitální vektorovou 
reprezentaci vybraných prostorových prvků) když si do GISu můžeme 
nahrát letecké/družicové mapy nebo u geologické mapy například její 
oskenovanou podobu umístěnou do souřadného systému?

Pokud máme data ve vektorové podobě s atributy (vlastnostmi) ve 
správné podobě (strukturovaně zapsané v příslušných políčkách) můžeme 
data různě analyzovat podle jejich polohy a i podle atributů (vlastností).

Pokud bychom nevektorizovali mohli bychom to přirovnat k tomu jako 
bychom informace na internet publikovali například tak, že bychom je 
napsali tužkou na papír a pak oskenovali a „pověsili“ na internet – i tak 
bychom si mohli takové informace číst (teda pokud by dotyčný pisatel 
„neškrábal jako kocour“), ale nefungovalo by například ani vyhledávání, 
když by vyhledávače takový obsah nemohli strojově zpracovávat (v tomto 
příkladě pomiňme technologii rozpoznávání textu z obrázků).

Nebo si představte, že někdo vytiskne třeba stostránkovou tabulku na 
papír a dá vám za úkol z těch vytištěných dat spočítat nějaké analýzy – 
můžete to dělat třeba celý den (nebo i déle) když nebudete mít digitální 
data (pokud si je zase z papíru nepřepíšete), na která byste jen během 
několika minut aplikovali příslušnou funkci tabulkového procesoru.

S prostorovými daty je to podobné, pokud máme například letecký snímek 
nebo skenovanou mapu (tedy rastr, který není přímo strojově 
zpracovatelný pro potřebné analýzy, protože počítač v takových 
podkladech nevidí a nerozanalyzuje to samé jako lidský mozek) a chceme 
data na nich analyzovat GISovými prostředky musíme tato data 
zvektorizovat (nebo alespoň převést na klasifikovaný rastr)



Proč vůbec vektorizujeme – digitalizujeme prostorová data

Můžete namítat že většina míst na zemi je letecky či družicově 
osnímkována v podrobném rozlišení tak nač vlastně tyhle snímky 
zbytečně obkreslovat, když si například v Google Earth můžete přiblížit 
požadované místo.

Jenže ono nejde jen o prohlížení a přibližování. Zkuste například na 
leteckém/družicovém snímku oddáleném tak, aby se na jednu obrazovku 
vešlo zobrazení celé ČR, prezentovat hlavní silniční či železniční koridory. 
Tohle prostě jednoduše neuděláte, v podrobném přiblížení v leteckých 
snímcích tyto prvky (silnice, železnice) uvidíte, ale jakmile fotomapu 
„oddálíte“ už tyto prvky neuvidíte. Pokud je budete mít zvektorizované pak 
si velmi rychle můžete tyto prvky zobrazit, můžete si zvolit jak (typ linie, 
tloušťka, barva apod.) mají být zobrazeny – a to navíc třeba různými 
způsoby podle toho zda-li se jedná o dálnici, silnici první třídy apod. Takto 
si můžete udělat třeba mapu významných koridorů přes celou Evropu, kdy 
na družicovém snímku bez vektorových dat byste tyto prvky vůbec 
nemohli prezentovat. Těžko vám také z leteckých snímků navigace 
vypočítá trasu do vašeho cíle – také potřebuje vektorová data.

Nebo například v případě geologických dat pokud byste měli vyhledat 
dokumentační body na zlomech nebo v jejich těsné blízkosti (například pro 
výzkum tektonických struktur) a měli jen třeba oskenované mapy v 
souřadném systému tak i kdybyste měli GIS museli byste v GISu na tyto 
mapy koukat a „vaší hlavou“ hledat takové body, což by vám trvalo velmi 
dlouho a navíc byste velmi pravděpodobně nějaké přehlédli. Pokud máte 
vektorová data lze tyto a mnohé další analýzy provádět v řádech minut, 
nehledě na to, že vektorová data můžeme nechávat vykreslovat různými 
způsoby podle aktuální potřeby. Právě k tomu aby byla data maximálně 
použitelná i prezentovatelná je třeba provádět jejich vektorizaci.



VSTUPNÍ DATAVSTUPNÍ DATA

(pro demonstraci jsou použita data z kurzu geologického mapování
PřF UK pořízená v září roku 2003 ve Slovenském rudohoří:

oblast Slavošovce, Markuška, Hanková)



Vstupní data vektorizace

Pro vektorizaci nám byly poskytnuty tyto vstupní podklady:

- Legenda z mapování (geologické jednotky i strukturní prvky)
- Sken ručně kreslené geologické mapy
- Sken ručně kreslené mapy dokumentačních bodů
- Digitální tabulka elektronického dokumentačního deníku

Skeny map již byly rektifikovány (georeferencovány) do 
souřadného systému – byly tedy umístěny do souřadnic takže je 
podle nich možné rovnou začít vektorizovat (tedy „obkreslovat“) 
se zárukou, že vektorizovaná („obkreslená“) mapa bude správně 
umístěna v souřadném systému a že například když k ní 
připojíme jiná správně umístěná data budou mapy „správně ležet 
na sobě“.

Pokud by nebyly skeny map rektifikovány (georeferencovány) do 
souřadného systému bylo by nutné nejprve provést rektifikaci, 
která je mimo rozsah tohoto návodu (je předmětem jiného 
návodu).

Tabulka dokumentačního deníku byla z formátu excel převedena 
do tabulky DBF, která je přímo podporována ArcGisem a byly v ní 
provedeny přepočty gradových hodnot (na mapování byly 
gradové geologické kompasy) na stupně a rozděleny hodnoty 
měření kompasem na dvě části – měřený úhel a měřený sklon.



Rektifikovaná skenovaná geologická mapa



Rektifikovaná skenovaná mapa dokumentačních bodů



Sjednocená legenda (pro všechny mapy z mapování)

Hodnota v závorkách u ploch je 
barva pastelky pro kresbu mapy

Hodnota v závorkách u linií tloušťka 
pera pro kresbu mapy

Barva pastelky sice není při 
vektorizaci použitelná pro přesné 
nastavení barvy, ale u stejných čísel 
barev by měla být při výsledném 
vykreslení mapy použita stejná 
barva.



Tabulka dokumentačního deníku – tabulka mapaklok.dbf

Sloupec CISLO odpovídá číslu bodu
v mapě dokumentačních bodů
 

Tabulka vznikla jako export dat z excelu vzniklých při
geologickém mapování (neřešte jak – to je nad rámec
tohoto materiálu, prostě vznikla – pro zájemce lze nastínit,
že např. geol jednotka a mapovací skupina byly kódovány
číselnými ID a při exportu převedeny na text viz obrázky)

Ukázka tabulkových dat přímo pořizovaných na 
kurzu geologického mapování (MS Excel)



PŘÍPRAVAPŘÍPRAVA



Příprava – založení tabulek – číselníků a jejich význam

V rámci přípravy vektorizace si nejprve dle legendy založíme nové 
tabulky, které použijeme jako číselníky pro:

- geologické jednotky
- strukturní rozhraní 

K tomu budeme vytvářet tabulky v ArcCatalogu a do nich uvedeme 
dostupná data z legendy, čemuž bude odpovídat i struktura sloupců 
tabulek.

Co se týče dokumentačních bodů tak ty lze použít již ve stavu v jakém 
jsou k dispozici (DBF tabulka)

Co jsou vůbec ty číselníky a jsou vůbec k něčemu dobré?
Některá data či jejich části se často opakují a proto není správné tato data 
stále opisovat či kopírovat – například proto, že v tom nasekáme 
chyby/překlepy nebo stejnou informaci pokaždé zapíšeme trochu jinak a 
pak ta data nejsou použitelná pro strojové analýzy a zpracování a nebo i 
když to náhodou budeme psát správně, ale pak to budeme chtít změnit 
tak to budeme muset měnit u každého záznamu, kterých mohou být i 
tisíce. Proto pro data, která se nám opakují vytvoříme číselník, což je v 
podstatě tabulka, ve které pod nějakým označením IDčkem tato opakující 
se data vyplníme pouze jednou a tam kde bychom jinak tato data 
opakovaně vyplňovaly zapíšeme pouze jejich označení (ID dle číselníku) 
a podle toho se pak po vhodném nastavení budou u příslušných záznamů 
automaticky zobrazovat vždy aktuální data z číselníků a když opravíme 
data v číselníku tak se nám oprava ihned promítne všude tam, kde na 
číselník odkazujeme.



Příprava – význam číselníků

Zcela určitě se nám bude hodit číselník geologických jednotek. Na geologické 
mapě se nám totiž často na různých místech opakují výskyty stejných 
geologických jednotek a my si vytvoříme jejich číselník, protože takové údaje 
jako název, stáří, větší geologický celek kam jednotka patří se váží právě k 
jednotce a pro všechny její výskyty na mapě bychom psali tyto údaje stále 
dokola – pro všechny výskyty příslušné jednotky v mapě budou tyto hodnoty 
vždy stejné (k tomu aby se stejná jednotka vyskytovala na více místech v 
mapě stačí i kdyby to byl jeden pás hornin tak aby byl přeseknut zlomem nebo 
v části zakryt pokryvnými útvary a už bude reprezentován více polygony, ke 
kterým by se opakovaně vypisovaly duplicitní údaje). V podstatě to co máme v 
podkladech v legendě k jednotlivým jednotkám to patří do číselníku.

U konkrétního výskytu jednotky (konkrétního polygonu) pak budeme uvádět 
jen odkaz na záznam v číselníku, odkud se nám tyto údaje budou ke všem 
výskytům – polygonům automaticky „dotahovat“ v aktuální podobě.

Dle legendy, kterou máme v zadání vidíme, že ke každé jednotce máme její 
název, příslušnost k větší geologické jednotce případně i podjednotce  (podle 
nich je legenda strukturovaná) a v některých případech i stáří – útvar. Tyto 
údaje tedy vypíšeme pouze jednou tabulky, kterou budeme považovat za tzv. 
Číselník – podle toho jaké všechny společné informace k jednotkám víme – 
vidíme v legendě tak si také zvolíme sloupce tabulky číselníku.

Výsledkem pak bude že například pod ID 35 budeme mít jednotku jejíž název 
bude metadroby, geologický celek Vepor, podcelek Slatvinský karbon a stáří 
karbon. My u všech výskytů této jednotky (u všech „jejích“ polygonů) však do 
sloupce pro ID jednotky doplníme jen číslo 35 (nic dalšího) a podle toho nám 
pak GIS k těmto polygonům (po příslušném) nastavení sám přidá ty společné 
hodnoty vyplněné v číselníku pod ID 35 a když třeba v číselníku opravíme 
překlep automaticky se oprava promítne u všech prvků (v tomto případě 
polygonů), které budou číselník používat.



Příprava – význam číselníků
Legenda nám udává příslušné informace pro 
geologické jednotky, které jsou z podstaty věci 
pro všechny výskyty příslušné jednotky v 
geologické mapě společné.

Tyto údaje přepíšeme jen jednou do jedné 
tabulky, kterou budeme označovat za tzv. 
Číselník, v tomto číselníku každý záznam (řádek) 
označíme nějakým jednoznačným způsobem (já 
jsem si proto založil sloupec ID a v něm použil 
celá kladná čísla 1 až n.

Když pak budeme mít v mapě výskyt
příslušné geologické jednotky pak
postačí doplnit identifikátor záznamu v
číselníku a pokud si v GISu nastavíme
propojení tak GIS zajistí, že všechny
hodnoty z příslušného řádku v tabulce
číselníku se pak automaticky doplní ke
všem příslušným polygonům – výskytům
příslušné jednotky v mapě a to tak, že i když
upravíme cokoliv v tabulce číselníku promítne
se změna u všech polygonů a naopak pokud
u polygonu změníme identifikátor odkazující
do číselníku na jiné číslo, změní se nám
kompletně data o jednotce – ihned se načtou
hodnoty z příslušného řádku v tabulce číselníku

U polygonu doplníme,
že se jedná o jednotku 35

A rázem se automaticky 
načtou a doplní 
informace z číselniku k 
jednotce s označením 35



Příprava – „odstrašující“ příklad nepoužití číselníku

Sice se nejedná o data z geologické mapy ale z jiné databáze, tato ukázka je však názorným 
příkladem kam vede opakované zapisování textových hodnot – názvů lokalit, které by měli být řešeny 
a sjednoceny nějakým číselníkem lokalizací. Protože nebyl použit číselník je tatáž lokalita opakovaně 
zapisována textem a to různými způsoby a tato data jsou pro další analýzy skoro NEPOUŽITELNÁ!



Vytvoříme tabulku s názvem jednotky

Příprava – založení číselníku jednotek – vytvoření tabulky



Příprava – založení číselníku jednotek – definice sloupců tabulky

Po vytvoření tabulky a 
nadefinování sloupců si ji 
přidáme do ArcMapu 
abychom ji mohli vyplnit



Příprava – založení číselníku jednotek – vyplnění tabulky

 2 – editor - start editing – zahájit editaci

 3 – otevřít tabulku jednotek

 1 – vložit tabulku jednotky do ArcMapu

Pokud nemáme zobrazenou nástrojovou lištu editor zaškrtneme si její zobrazení v 
menu Customize > Toolbars (stejnou nabídku s možností zaškrtávání viditelnosti 
nástrojových lišt vyvoláme také pokud klikneme pravým tlačítkem myši někam do 
volného prostoru v oblasti nástrojových lišt).



 4 – vyplnit tabulku jednotky dle legendy

 5 – uložit provedené změny v editoru  6 – ukončit editaci

Příprava – založení číselníku jednotek – vyplnění tabulky

Sloupce LEGENDA a LEGCISLO jsou pomocné 
pro vytvoření legendy a byly doplněny příkazem 
ve FieldCalculatoru (otevře se kliknutím pravým 
tlačítkem myši na záhlaví sloupce) odvozením 
hodnot z předcházejících sloupců



Příprava – založení číselníku jednotek – vyplnění tabulky

Hodnoty do tabulky jednotky byly vyplněny dle 
legendy jednotek do které bylo zpětně tužkou 
poznanemáno ID jednotky v založené tabulce 
(číselníku) jednotek.



Podobně jako tabulku (číselník) jednotek vytvoříme dle legendy k 
mapě ještě tabulku (číselník) strukturních rozhraní.

Příprava – založení a vyplnění číselníku strukturních rozhraní



Do tabulky (číselníku) strukturních rozhraní však zaneseme jen 
liniové strukturní prvky, které budou na mapě tvořit rozhraní, 
nezahrneme bodové prvky ani rozsah projevu kontaktní 
metamorfózy. Opět přiřazená ID dopsána tužkou do legendy.

Vlastní vyplnění opět vložit 
vytvořenou tabulku do 
ArcMapu pak přes editor: 
start editing, otevřít 
tabulku a doplněni ji, pak 
save edits a stop editing

Příprava – založení a vyplnění číselníku strukturních rozhraní



Příprava – založení mapových vrstev pro vektorizaci

Nyní si musíme vytvořit mapové vrstvy do kterých budeme vektorizaci 
provádět – do kterých se budou ukládat vektorizovaná data. Vzhledem k 
základní úrovni kurzu bude demonstrováno ukládání do souborů ESRI 
Shapefile (nikoliv do geodatabáze).

Než začneme vytvářet shapefily je třeba si stanovit další postup. Neřešme 
zatím vektorizaci dokumentačních bodů, rozmysleme si vektorizaci 
geologických jednotek (plochy) a rozhraní mezi nimi (linie). To můžeme 
provést tak, že budeme rovnou kreslit polygony ploch pro geologické 
jednotky, ale z nich potom budeme muset vyextrahovat linie (s tím aby 
tam kde je společná hranice dvou polygonů zůstala jen jedna linie) a tyto 
případě rozdělit na části pokud například bude v některém úseku místo 
hranice zjištěné pouze hranice předpokládaná. Tento přístup je sice 
možný, ale GIS nám nabízí výhodnější přístup, který spočívá, v tom že 
zvektorizujeme linie strukturních rozhraní (ty tvoří ty hranice mezi 
plochami) – vytvoříme tak síť linií představujících hranice a místo 
polygonů umístíme do mapy body s atributy které budeme chtít mít u 
výsledných polygonů – tyto body umístíme tak, že do každé oblasti 
ohraničené sítí hranic dáme jeden takový bod (s těmi atributy jako má mít 
polygon). Pokud toto uděláme a pokud budou oblasti vymezené těmi 
hraničními liniemi dokonale uzavřeny (linie se musí dotýkat ve společných 
bodech a tvořit uzavřené oblasti) pak jednoduchou funkcí vytvoříme 
polygony geologických jednotek kterým GIS přiřadí atributy z těch bodů 
co budou mezi těmi liniemi a tyto body pak můžeme navíc využít pro 
zobrazení indexů geologických jednotek – proto ty body budeme 
umisťovat nejlépe do středů těch oblastí. Vektorizovat tedy budeme linie a 
body a polygony budeme generovat – jejich vygenerování můžeme 
zopakovat pokud opravíme vstupní data (linie, body) a nemusíme hlídat 
zda-li se nám polygony někde nepřekrývají nebo jsou někde nedotažené.



Příprava – založení mapových vrstev pro vektorizaci

 1

 2

 3

 4

 1

 2

 3

 4

Máme vrstvu linií (ty jsou 
zcela uzavřeny – všechny 
linie jsou dotaženy a 
přichyceny k sobě a vrstvu 
bodů, kdy body jsou v 
oblastech uvnitř sítě linií a 
každý bod má nějaké 
atributy – pro ukázku 
zjednodušeně čísla 1-4)

GIS nám z těchto dvou vrstev 
umožňuje vygenerovat další 
vrstvu ploch, které budou 
dodržovat hranice dle linií 
(pokud budou linie tvořit 
dokonale a správně uzavřené 
oblasti) a které (ty plochy) 
atributy získají zkopírováním 
atributů z těch bodů ležících 
uvnitř té sítě linií



Příprava – založení mapových vrstev pro vektorizaci

Já si tedy založím jeden liniový shapefile na geologická a strukturní 
rozhraní s tím, že si v něm založím jeden sloupec (pojmenovaný 
například id_strukt), který bude značit typ rozhraní podle ID jaké mám v 
číselníku  struktur), a do tohoto sloupce budu příslušným číslem dle toho 
číselníku zadávat o jaké rozhraní se jedná, což se pak použije pro 
rozdílné vykreslení různých typů rozhraní v mapě a v legendě.

Kdyby se náhodou později ukázalo, že tento postup (všechny typy rozhraní v 
jednom shapefilu, typ rozhraní určen hodnotou v příslušném sloupci) nebyl nejlepší 
a bylo by potřeba mít samostatně zlomy tak pokud budou typy struktur rozlišeny 
hodnotou v nějakém sloupci lze pomocí výběrového dotazu (nástroje SELECTION) 
vybrat příslušné prvky a ty vyexportovat do samostatného shapefilu.

Dále si založím bodový shapefile, do kterého budu vektorizovat body ze 
kterých se pak budou odvozovat atributy vygenerovaných polygonů – 
geologických jednotek (hranice polygonů budou jak již bylo řečeno 
odvozeny od strukturních rozhraní – ty ale na sebe musí navazovat, 
nesmí být nikde nedotažené linie jedna k druhé).

Protože seznam geologických jednotek mám již v číselníku bude založím 
v tomto shapefilu jeden sloupec (pojmenovaný například id_jedn), kam se 
bude zaznamenávat ID jednotky podle toho číselníku a pak bude možné 
podle stejných ID připojit hodnoty z číselníku k těm geologickým 
jednotkám. Výhoda je v tom, že pokud se mi 10x bude opakovat stejná 
jednotka tak budu stále jen doplňovat její ID (nic víc) a po připojení 
číselníku se ke všem jednotkám připojí údaje z číselníku jednotek, když 
třeba opravím chybu názvu jednotky v číselníku, změna se automaticky 
promítne všude kam je číselník připojen – chybu opravím tedy jen jednou.



Příprava – založení shapefilu pro strukturní rozhraní

Vytvoříme liniový shapefile s názvem line_strukt



Příprava – založení shapefilu pro strukturní rozhraní

Ve vytvořeném shapefile line_strukt vytvoříme číselné pole id_strukt, abychom do něj 
mohli vkládat ID strukturního rozhraní dle číselníku strukturních rozhraní



Příprava – založení shapefilu pro body geologických jednotek

Vytvoříme bodový shapefile s názvem point_jedn



Příprava – založení shapefilu pro body geologických jednotek

Ve vytvořeném shapefile point_jedn vytvoříme číselné pole id_jedn, abychom do něj 
mohli vkládat ID geologické jednotky dle číselníku geologických jednotek; atributy 
těchto bodů pak budou překopírovány do vygenerovaných polygonů geol jednotek



Příprava – založení mapové vrstvy pro dokumentační body

Dále budeme potřebovat založit mapovou vrstvu pro dokumentační body, 
opět založíme bodový shapefile s názvem například point_dokbod a v 
něm vytvoříme číselné pole id_bod, abychom do něj mohli vkládat ID 
bodu z dokumentačního deníku (ID v tabulce mapaklok) a mohli tak k 
dokumentačním bodů připojit data z tabulky mapaklok, podle kterých 
můžeme například vykreslit strukturní znaménka foliace či linace.



Příprava – založení mapové vrstvy kontaktní metamorfózu

Dále ještě založíme polygonový shapefile, který nazveme například 
poly_meta, kterým budeme reprezentovat (podle kreslené geologické 
mapy nějakou šrafou) oblast postiženou kontaktní metamorfózou. Toto 
oddělíme do samostatného shapefile, neboť se nejedná o geologickou 
jednotku. V tomto shapefile není třeba definovat žádný sloupec navíc jako 
v předchozích případech. Nakonec si ještě založíme pomocný liniový 
shapefile line_ram ohraničující rám mapy (mohli bychom i jako 
polygonový, ale já použiji liniový abych ho pak mohl použít jako součást 
liniové sítě pro vygenerování polygonů geologických jednotek).

Nyní máme shapefily vytvořeny a proto si je přidáme do ArcMapu 
abychom si je dále připravili a ArcMapu a mohli nich posléze vektorizovat 
prvky geologické mapy.



Příprava – vrstvy již máme v ArcMapu

V ArcMapu nyní máme skenované rektifikované mapy podle kterých budeme vektorizovat, tabulky se 
seznamy (číselníky) typů strukturních rozhraní (strukury) a geologických jednotek (jednotky), tabulku 
s daty dokumentačních bodů (mapaklok). Dále máme vrstvy do kterých budeme vektorizaci 
provádět: line strukt pro strukturní linie, point_jedn pro body definující plošné jednotky ohraničené 
strukturními liniemi (z těchto bodů budou odvozeny atributy vygenerovaných polygonů pro geologické 
jednotky podle hranic strukturních rozhraní), point_dokbod pro dokumentační body, poly_meta pro 
oblast postiženou kontaktní metamorfózou a line_rám pro linii ohraničující rám mapového listu.



Příprava – propojení tabulek v ArcMap (JOIN)

Ještě před započetím vektorizace si propojím data. Toto bych mohl udělat 
až na konci, ale já si to udělám předem (i když budu varován, že je 
propojení prázdné, v okamžiku kdy však do atributů zadám příslušné číslo 
dle ID v připojované tabulce rovnou uvidím jaká data se mi připojují a lépe 
poznám případnou chybu; zde jsem trochu vytrestán za to, že 
nepoužívám geodatabázi, které jsou na vazby mezi daty mnohem 
vhodnější a na práci komfortnější a hlídají více typů chyb, ale jejich 
prvotní nastavení je složitější proto jsou v této v základní seznamovací 
ukázce použity jednodušší shapefily i když to není datově správné řešení)

K vektorové vrstvě pro strukturní linie
(line_strukt) si připojím číselník typů
strukturních linií a to na základě
pole id_strukt, podle kterého budou
připojeny položky s číselníku dle tam
odpovídající hodnoty ID.



Příprava – propojení tabulek v ArcMap (JOIN)

Podobně si k bodové vrstvě pro body geologických jednotek definující 
atributy pro budoucí vygenerované polygony geologických jednotek
(point_jedn) připojím číselník typů geologických jednotek a to na základě
pole id_jedn, podle kterého budou připojeny položky z číselníku 
geologických jednotek dle tam odpovídající hodnoty ID.

Je třeba dávat pozor aby byly vzájemně 
spojena správná pole - u číselníků které jsem 
vytvářel jen například pole OID, což je ID 
přidělené GISem (začíná od nuly, jeho 
přiřazení neovlivním), proto jsem si vytvořil 
sloupec ID a tam používám vlastní číslování, 
začínám přitom jednotkou, při propojování 
musím proto napojit na to ID které budu 
používat – budu používat mnou přidělené ID 
takže propojení musím nastavit na pole ID



Příprava – propojení tabulek v ArcMap (JOIN)

Když už jsem u toho propojování tak si k bodové vrstvě pro polohu 
dokumentačních bodů (point_dokbody) připojím data k dokumentačním 
bodům pořízená při geologickém mapování, které jsou v tabulce 
mapaklok a to na základě pole id_bod, podle kterého budou připojeny 
položky z tabulky mapaklok dle tam odpovídající hodnoty CISLO.



Příprava – uložení projektu, pozor na samostatné ukládání dat!

Tímto mám nastavena propojení a nejpozději v tuto chvíli si musím uložit 
mapový projekt, protože v něm jsou uloženy vrstvy jaké v něm mám i 
jejich propojení (na rozdíl od geodatabáze, kde jsou propojení a pravidla 
součástí geodatabáze).

Protože uložený projekt neobsahuje žádná data, jen se na ně odkazuje 
(říká jaká data jsou v jakých vrstvách zobrazeny, jak jsou symbolizovány, 
jak jsou propojeny ale data jako taková neobsahuje), uložíme projekt 
přímo k našim datům.

Pokud budeme chtít, aby
Projekt šel otevřít pokud
by došlo k jeho překopírování
(v tom případě se musí
překopírovat i data jinak sice
projekt bude obsahovat seznam
vrstev, ale ty budou prázdné a u
nich červené vykřičkníky, že se
nepodařilo načíst data) musíme
nastavit ukládání relativních cest
a to v menu File > Map Document
Properties a to zaškrnutím položky
„store relative pathnames
to data sources“.



VEKTORIZACEVEKTORIZACE



Vektorizace

Jsme v situaci kdy budeme vektorizovat strukturní linie – rozhraní mezi geologickými jednotkami, 
body pro vygenerování geologických jednotek (jeden bod v každé oblasti mezi liniemi rozhraní), body 
dokumentačních bodů, plochu kontaktní metamorfózy a rám mapy. Pro demonstraci můžeme začít 
tím nejjednodušším – rámem mapy, který se nám hodí i proto abychom na něj rovnou připojovaly 
linie strukturních rozhraní. 



 1 – editor - start editing – zahájit editaci  2 – editor – zobrazit okno pro tvorbu prvků

Vektorizace



Vektorizace

Při vektorizaci se nám může hodit nástroj Magnifier (lupa), kterou lze vyvolat volbou Windows > 
Magnifier

Při tvorbě prvků při vektorizaci budeme využívat postranní rám Create Features, protože začneme 
nakreslením rámu zvolíme si kreslení line_ram a můžeme začít kreslit rám. Později si v tomto 
postranním rámu budeme ke kreslení i další prvky. My však potřebujeme aby se linie na sebe 
připojovaly a proto se ještě musíme zabývat vzájemným připojováním vektorových prvků.



Vektorizace

Při vektorizaci budeme často potřebovat připojovat prvky k sobě. Aby na 
sebe linie navazovaly ve stejných bodech, aby měly sousedící polygony 
přesně stejné hranice (bez mezer a bez překryvů) apod. Toto je nutné 
zachovat i při maximálním přiblížení mapy, nestačí že to vypadá, že je to 
spojené nebo bez mezer a překryvů, musí tomu tak být i při maximálním 
zvětšení. Toho nám pomohou dosáhnout některé z nástrojů. Pokud si 
polygony (plochy) necháme vygenerovat GISem podle linií definující 
hranice těch ploch tak nemusíme řešit mezery či překryvy polygonů, ale o 
to více musíme řešit aby linie byly opravdu vzájemně propojené.

ŠPATNĚ
SPRÁVNĚ

Proto aby se (nejen) linie k sobě správně přichytávaly slouží v ArcMapu 
nástroje označené jako SNAPPING.



Vektorizace – přichytávání - snapping

Pokud máme nastavené a aktivní přichytávní 
zajistí nám ArcMap, že nově kontruované prvky 
budou přesně přichyceny k těm stávajícím.
 

Lze nastavit k čemu se má přichytávat viz. Ikonky 
– body, konce prvků, mezilehlé body, hrany apod.
 

Volbu Snap To Sketch je vhodné hned zapnout – 
zajistí přichytávání i k právě kresleným prvkům – 
to budeme potřebovat u kreslení rámu mapy aby 
se nám koncový bod obdélníku přichytil na ten 
první.
 

Zapnuté přichytávání poznáme i na chování 
kurzoru při vektorizaci, kdy se stačí přiblížit na 
vzdálenost nastavené tolerance k nějakému prvku 
pro který je přichytávání nastaveno a přichytnutí 
bude signalizováno podle nastavení v options.



 1
 2

 3
 4
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 6 – dvojklik na počátečním bodě pro ukočení linie

Vektorizace – linie rámu mapového listu

Kliknutím [1] v pravém rámci na line_ram si zvolíme, že chceme kreslit do vrstvy line_ram a začneme 
kreslit linii jednoduchým klikáním na rohové body mapového listu [2],[3],[4],[5] a znovu na první bod, 
kde nám aktivní přichytávání (snapping; musíme mít zapnuto snapping to sketch) při přiblížení k 
tomuto bodu provede přichycení posledního bodu k prvnímu – na tomto bodě provedeme dvojklik [6] 
aby došlo k ukočení kreslení linie. Při postupném klikání na rohové body mapového listu si 
přesunujeme lupu (magnifier) tahnutím za záhlaví okna té lupy. Samozřejmě můžeme při kreslení 
postupovat i tak, že si budeme zvetšovat a posouvat celou mapu a pak se vracet v pokračování 
kreslení rámu mapy kliknutím na line_ram v pravém rámci ArcMapu.



Vektorizace – linie rámu mapového listu

Pokud si rám necháme symbolizovat nějakým „mohutným“ způsobem uvidíme, že se nám podařilo 
zvektorizovat linii rámu mapového listu.

Po každém bloku editací (prostě čas od času) je vhodné v nástrojové liště Editor kliknout na save 
edits, aby byly uloženy změny pro případ, kdyby ArcMap spadnul (občas se to může stát a proto je 
vhodné data případně i projekt prostě čas od času ukládat).



Vektorizace – linie strukturních rozhraní

Nyní přistoupíme k vektorizaci strukturních linií (linie rozhraní), bude to 
trochu složitější, ale nepropadejme panice. Musíme řešit několik dalších 
věcí:

U některých typů linií si musíme hlídat směr jakým je budeme kreslit. Rám 
mapového listu jsem kreslil protisměru hodinových ručiček, ale mohl jsem 
i po směru. Jak budeme kreslit běžné geologické hranice je také jedno, 
jedno to ale není u struktur, u kterých je orientace významná – už jen 
proto že u těchto linií se na jednu ze stran (a je důležité jakou) vykreslují 
nějaké značky (čárky u přesmyků, trojúhelníčky u příkrovů) a kdybychom 
kreslili linie náhodným směrem tak by se nám to třeba někdy povedlo a 
jindy by to bylo špatně když bychom nastavili že se to má vykreslovat jako 
linie se značkami na jedné ze stran. Proto si v tomto případě zvolte 
způsob jakým budete takové linie kreslit, třeba si řekněte že budete linie 
kreslit tím směrem aby značky byly vždy po její pravé straně v pohledu ze 
směru odkud ji začínáte kreslit.

Dále je nová věc, že v případě linií se bude každé linii nastavovat typ o 
jakou strukuru jde – do pole id_strukt budeme zapisovat číslo příslušné 
strukturní linie podle toho jaké má ID v číselníku strukturních rozhraní 
(tabulka struktury). Kdybychom to dělali pořádně v geodatabázi tak 
bychom neřešili čísla, ale nastavili bychom si, že by vybírali ze seznamu 
podle názvů, ale jak jsem již uvedl tento návod pro svoji jednoduchost 
neřeší geodatabáze, ale až to budete dělat profesionálně, nechte si od 
někoho vytvořit geodatabázi na míru ať sbíráte správná data.

Jinak vlastní kreslení už bude stejné, hlavně dávejte neustále pozor ať je 
pomocí přichytávání (snappingu) máte správně spojené a spojujte je i s 
rámem mapového listu – nesmí být mezi nimi ani malé mezery.



Vektorizace – linie strukturních rozhraní

2) Vektorizaci strukturní linie začínám na hraně 
mapového listu, vidím signalizaci přichycení na 
line_ram na hranu (edge) takže kliknu první bod 
(bude přichycen pokud mám kurzor tak blízko 
rámu dokud se zobrazuje signalizace přichycení)

1) V pravém rámu kliknu že chci vektorizovat 
vrstvu line_strukt (strukturní linie)



Pro demonstraci správnosti směru vektorizace jsem nastavil symbol u strukturních linií na graficky 
docela nechutný (jestli tohle vidí nějaký grafik nebo kartograf tak ho určitě klepne), ale kreslená linie 
je vidět včetně směru který jsem kreslil.

Začal jsem u rámu mapového listu a postupným klikáním bodů jsem nakreslil linii přesmyku do rohu 
„toho žlutého trojúhelníku“ v té geologické mapě. Mohl bych ve stejné linii pokračovat zpět zase k 
rámu mapy, ale to by byla chyba. Ta další linie musí být samostatná a opět musím začít na rámu 
mapy a postupovat na východ, aby byla zachována správná orientace pro vykreslení značek na linii.

Vektorizace – linie strukturních rozhraní



Vektorizace – linie strukturních rozhraní

Opět jsem začal tak aby se linie přichytila k rámu mapového listu a kreslil jsem ji opět do „rohu 
žlutého trojúhelníku“ v té geologické mapě, ale na jeho konci jsem si musel dát pozor aby došlo k 
přichycení na předchozí nakreslenou linii, aby tam nevznikla ani sebemenší mezera – vzhledem k 
tomu že se objevila signalizace přichycení mohl jsem udělat na tom posledním bodě (nejvíce v 
pravo) dvojklik abych ukončil kreslení linie.

Vidíme, že obě linie jsou kresleny od západu na východ takže pokud bude symbolizace 
„přesmykových čárek“ nastavena na pravou stranu od linie budou obě linie vykresleny správně



Vektorizace – linie strukturních rozhraní

Správným směrem jsem 
zvektorizoval i další dvě 
přesmykové linie

U „prostého“ zlomu u kterého není zjištěn směr posunu je jedno 
jakým směrem (v jaké orientaci) provedu vektorizaci linie, tak ji 
kreslím třeba pro změnu od východu, ale tam kde se to má setkat s 
již zvektorizovanou liní si musím dát pozor, aby došlo k přichycení, 
ke kterému dojde neboť je signalizováno, tehle bod připojím na 
konec té přibližně kolmé linie a pak dokreslím do konce ten „prostý“ 
zlom. Na to připojování si musíme dávat pozor pořád i když už to 
nebudu třeba nebudu tolik zdůrazňovat.



Vektorizace – linie strukturních rozhraní

Ten „prostý“ zlom je dotažen do svého konce, zatím končí bez připojení, což se ale hned změní



Vektorizace – linie strukturních rozhraní

My na ten zlom musíme navázat další samostatnou liní protože u ní bude nastaven typ jako běžná 
geologická hranice (její začátek a konec musíme opět přichytit protože už je na co – začne u zlomu na 
východě a skončí na rozvětvení přesmyků na západě; na směru kreslení zde opět nezáleží), asi teda 
předpokládaná protože v kreslené mapě není zaznačeno žádné rozhraní – to je možná chyba kreslené mapy, 
ale i kdyby to chyba nebyla a mělo to být takto schválně tak v gisu bychom museli nějakou linii nakreslit aby 
se správně vygenerovaly polygony ale do číselníku bysme přidali nový typ například „nevykreslená hranice“ a 
u těchto typů linií bychom nastavili, že se nemají vykreslovat, ale měli bychom zajištěno, že plochy budou 
vytvořeny správně (ty plochy se pak vykreslí bez ohraničení takže tady by pak linie vidět nebyla)



Tento útvar na rozdíl od dvou přesmykových linií 
zvektorizuju jako jednu uzavřenou linii, zde není důvod 
proč by muselo být více linií, opět pozor na to aby byl 
konec linie přichycen na začáteční bod

V tomto případě jsou opět nutné dvě linie 
protože jedna uzavřená kolem dokola by 
nám v jedné nebo v druhé části nesprávně 
vykreslila značky pro přesmyk. Je sice 
otázkou co to bylo vůbec vymapováno, ale 
to prosím neřešte, řešíme gisovou úlohu 
vektorizace mapy, ne geologické procesy. 
Hlavně musí být zase přichyceny ty 
společné body těch liní.

Vektorizace – linie strukturních rozhraní



Vektorizace – linie strukturních rozhraní

Tuhle linii musíme rozdělit na dvě části protože ta „horní“ část je typu geologická hranice zjištěna a ta 
„spodní“ část je typu geologická hranice předpokládaná, opět je nutné linie na sebe přichytávat.

„Horní“ a „spodní“ linii jsem ještě pro názornost rozlišil opačnou orientací, vzhlede k tomu, že se 
jedná o „prosté“ geologické hranice tak orientace linií nemá význam.



Toto tektonické okno v příkrovu zvektorizuji jako jednu uzavřenou linii (poslední bod musí být 
přichycen na první – což je signalizováno, že tak bude)

Vektorizace – linie strukturních rozhraní



Vektorizace – linie strukturních rozhraní

Dosud jsme sice kreslili strukturní rozhraní, ale vůbec jsme neurčovaly jejich typ, k čemuž jsem si 
založili sloupec id_strukt který obsahuje ID dle číselníku strukturních rozhraní (tabulka struktury). To 
musíme napravit a proto nyní dodatečně přiřadím IDčka typu strukturního rozhraní k prvkům, které 
jsem již zvektorizoval

K tomuto účelu si zapnu zobrazení okna pro zadávání atributů přes nástrojovou lištu Editor > Editing 
Windows > Attributes [1], toto okno se zobrazí opět v pravém rámci [2], zpět na okno Create features 
se pak mohu přepnout záložkami ve spodní části pravého rámce [3]
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Vektorizace – linie strukturních rozhraní

Ve vlastnostech vrstvy line_strukt jsem opět změnil jsem způsob zobrazení strukturních linií, nyní tak aby bylo 
stále vidět co jsem už zvektorizoval, ale aby byly jinou barvou než jsou vybrané prvky. Nyní si budu nástrojem 
pro výběr prvku v nástrojové liště editor [1] (případně standardním výběrovým nástrojem) jednoduchým klikem 
vybírat jednotlivé již zvektorizované prvky – vybrané se označí světle modře (viz přesmyk v západní části mapy 
[2]). U takto vybraného prvku budu nastavovat hodnotu id_strukt podle číselníku (tabulky) struktury – sloupec 
ID (nikoliv OID! - jak jsem již uvedl výše budu používat svoje ID), kterou jsem si pro ten účel zobrazil abych ji 
viděl [3] (pravým tlačítkem myši na tabulku struktury v levém rámci a pak volba Open). Hodnotu id_strukt k 
jednotlivým vybraným prvkům budu doplňovat v levém rámci [4] ve kterém jsem si zobrazil editor atributů
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U vybrané strukturní linie 
(přesmyk v západní části mapy) 
jsem dle číselníku struktury 
doplnil do pole id_strukt v pravém 
rámci pro editaci atributů hodnotu 
2 (což dle číselníku odpovídá) 
násunové linii)

Vektorizace – linie strukturních rozhraní

Protože jsem již před vektorizací nastavil propojení hodnoty 
id_strukt s číselníkem typů strukturních rozhraní jsou okamžitě z 
tohoto číselníku k vybrané linii automaticky aktualizovány 
hodnoty z tohoto číselníku a já okamžitě vidím, že by se mělo 
jednat o násunovou linii (pokud se má jednat o něco jiného tak 
jsem udělal chybu – zapsal nesprávné označení záznamu typu 
strukturní linie dle číselníku.



Vektorizace – linie strukturních rozhraní

V pravém rámci v okně Attributes (okno pro nastavování atributů vybraným prvkům) takto postupně 
zadám hodnoty id_strukt ke všem dosud zvektorizovaným liniím.

Pak si otevřu atributovou tabulku vrstvy line_strukt – pravé tlačítko na tuto vrstvu v levém rámci a 
volba Open Attribute Table.



Vektorizace – linie strukturních rozhraní

V otevřené atributové tabulce vrstvy line_strukt vidím jak se mi k vektorizovaným prvkům podle 
hodnoty kterou jsem zadal do id_strukt automaticky doplňují další modře podbarvené sloupce, 
například tedy textové označení typu linie. U každé linie je tak připojena lidsky čitelná informace co je 
to za typ linie (typ strukturního rozhraní) a když bych tam měl třeba překlep opravím ho jen jednou v 
číselníku (tabulka struktury) a oprava se automaticky ihned promítne u všech příslušných linií. Pokud 
bych například linii špatně přiřadil hodnotu id_strukt tak stačí hodnotu id_strukt opravit a ihned poté se 
zaktualizují i propojené sloupce (i ten název) na správnou hodnotu typu strukturní linie.



Vektorizace – linie strukturních rozhraní
Jelikož už mám snad od 
každého typu strukturního 
rozhraní jeden typ 
zvektorizován nastavím si 
nyní symbologii pro každá 
typ zvlášť. V seznamu vrstev 
kliknu na vrstvu line_strukt 
pravým tlačítkem myši a 
zvolím Properties (vlastnosti), 
kde na záložce Symbology 
[1] nastavím zobrazení 
Categories > Unique values 
[2], kde si zvolím rozdělení 
vykreslení podle pole 
id_strukt [3] a následně 
kliknu na Add All Values [4]
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Poté se mi zobrazí možnost 
různě symbolizovat různé 
kategorie rozdělené podle 
hodnoty id_strukt



Vektorizace – linie strukturních rozhraní

U jednotlivých kategorií jsem nastavil nové symboly přibližně podle kreslené geologické mapy 
(symboly se nastavují 2x kliknutím na stávající symbol, možnosti nastavení symbolů jsou velmi 
rozsálhé – je zajímavé do jaké hloubky můžete otevírat okna vlastností :-) alr tohle je nad rámec 
tohoto materiálu – prostě jsem nastavil snad odpovídající symbologii)
 

Současně jsem nastavil symbologii u hodnoty all other values na velmi tlustou růžovo-fialovou čáru, 
tato symbologie se uplatní v případě kdy nebude možné nějakou linii zařadit do některé z kategorií, 
které jsem vytvořil, v mapě tu linii potom hned uvidím a budu vědět že buď nemá přiřazenou správnou 
hodnotu a nebo má hodnotu, která zatím není v kategorizaci symbologie – pak bych opět v tomto 
okně nastavení symbologie klikl na Add Values a přidal bych novou kategorii pro chybějící hodnotu



Vektorizace – linie strukturních rozhraní

Po potvrzení nově nastavené symbologie a po vypnutí viditelnosti skenované mapy takto vypadají 
dosud zvektorizované prvky strukturních rozhraní. Jsou k rozeznání jednotlivé typy a jsou správně i 
orientace značek na liniích na kterých se značky kreslí. Je však vidět že nejsou zvektorizovány 
všechny linie, ale my si teď pomůžeme tím, že podle dosavadních již zvektorizovaných typů si 
uděláme šablony pro rychlejší kreslení stejných typů – ty šablony budeme řešit v okně Create 
Features v pravém rámu, proto jsme si přepli zobrazení na Create Features [1] a pak si kliknutím na 
příslušnou ikonu [2] vyvoláme okno pro správu šablon.
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Vektorizace – linie strukturních rozhraní

V okně pro správu šablon definuji šablony pro vektorizaci. Pro kreslení vektrorových prvků můžeme 
použivat kromě obecných nástrojů (kresba linie, či geometrických prvků v dolní části rámce Create 
Features) používat šablony, které již v sobě nesou jisté vlastnosti. V tomto okně se šablony spravují. 
My si kliknutím na line_strukt [1] vybereme že chceme pracovat se šablonami u vrstvy line_strukt, pak 
kliknutím rozbalíme nabídku New template [2] že chceme přidávat šablony a pak klikneme na New 
Template [3], což nám umožní vytvořit podle nastavené symbologie. V dalším okně které se objeví 
potvrdíme tlačítkem Další [4] vybranou vrstvu line_strukt – pouze z ní budeme přidávat šablony. Dále 
se objeví seznam šablon k přidání, potvrdíme tlačítkem Finish [5] a pak zavřeme i první okno [6]
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Vektorizace – linie strukturních rozhraní

V pravém rámci Create Features máme nyní šablony pro kreslení jednotlivých typů strukturních 
rozraní. V každé z šablon je zahrnuto doplnění příslušné položky do pole id_strukt. Nyní už nemusíme 
čísla (Idčka) typu strukturního rozhraní zadávat pokud budeme další vektorizaci provádět tak, že 
vybereme příslušnou šablonu a budeme kreslit. Stále musíme hlídat přichytávání, aby linie na sebe 
řádně navazovaly. S pomocí šablon nyní zvektorizujeme všechny zbývající rozhraní.



Vektorizace – linie strukturních rozhraní

Zvektorizované linie strukturních rozhraní



Vektorizace – body geologických jednotek mezi rozhraními

Nyní v oblastech mezi rozhraními budeme vytvářet body ve vrstvě 
point_jedn ze kterých pak budou odvozeny atributy polygonů, v každé 
oblasti bude jeden bod a u něj budeme vyplňovat atribut id_jedn podle ID 
v číselníku jednotek (tabulka jednotky)

Postupovat budeme obdobně jako u linií, akorát budeme vytvářet pouze 
body, kterým budeme nastavovat hodnotu id_jedn – k tomu si jako 
pomůcku můžeme otevřít příslušnou tabulku nebo nahlížet do papírové 
legendy, kam jsem si dopsal Idčka tužkou k jednotlivým položkám.



Vektorizace – body geologických jednotek mezi rozhraními

V pravém rámci Create Features jsem si nyní klikl na point_jedn, protože budeme vytváře body v této 
vrstvě.



Vektorizace – body geologických jednotek mezi rozhraními

Byl vytvořen nový bod v geologické jednotce která má ID 38, toto ID bylo doplněno do pole id_jedn a 
z propojeného číselníku se automaticky zaktualizovaly hodnoty o příslušné geologické jednotce

Takto vytvoříme body i v dalších plochách geologických jednotek a vždy k nim doplníme číslo jednotky 
dle ID v legendě.



Vektorizace – body geologických jednotek mezi rozhraními

Takto jsme vytvořili body v každé ploše mezi strukturními rozhraními, rovněž jsme jim nastavovali 
atribut id_jedn



Vektorizace – body geologických jednotek mezi rozhraními

Pohled na atributovou tabulku bodů geologických jednotek.

Jediné co bylo doplňováno byly hodnoty v poli id_jedn (orámované červeně; tam byly doplňovány 
Idčka jednotek podle toho jaké ID mají tyto jednotky v číselníku). Zbylé modré sloupce jsou hodnoty 
načtené a připojené do této tabulky z číselníku (ty co byly ke každé jednotce doplněny jen jednou do 
číselníku) a to právě podle doplněné hodnoty id_jedn byly z číselníku (tabulky jednotky) připojeny ke 
všem výskytům jednotek v mapě hodnoty zbývajících modře podbarvených sloupců – každá data se 
vyplnila jen jednou ale GIS nám zajistil že je nakonec máme u jednotek „všechny pohromadě“.



Podobně vidíme při použití nástroje identifikace že u bodů jednotek, u kterých jsme zadali id_jedn se 
nám objevují i aktuální položky z připojeného číselníku

Vektorizace – body geologických jednotek mezi rozhraními

Pouze toto číslo (ID 
jednotky) jsme doplnili

A podle doplněného ID 
jednotky se z číselníku 
automaticky doplňují 
další položky (navíc 
neustále aktualizované 
podle aktuálních údajů v 
číselníku jednotek)



Vektorizace – příprava na vygenerování polygonů geol jednotek

Nyní již přistoupíme k vygenerovaní polygonů geologických jednotek, které „převezmou“ atributy z 
bodů umístěných v mapě. K těmto bodům jsou však nástrojem JOIN připojeny hodnoty z číselníku 
geologických jednotek tak že se při případných úpravách hodnoty neustále aktualizují. Při 
vygenerování polygonů by se do těchto polygonů natvrdo zkopírovaly všechny aktuální údaje z 
atributů u příslušných bodů (včetně těch údajů propojených, které by se z propojených změnili na 
pevné údaje).

Já toto nechci, já chci aby se mi do vygenerovaných polygonů zkopírovalo jen pole id_jedn, kam 
jsem jsem zapisoval ID jednotky dle číselníku. Po vytvoření polygonů si u těchto polygonů toto 
propojení znovu vytvořím, aby i když bych cokoliv změnil v číselníku jednotek tak aby se mi to 
automaticky zaktualizovalo i u vygenerovaných polygonů (abych tam neměl „zamrzlé“ údaje z doby, 
kdy jsem polygony generoval).

Proto v tomto okamžiku odstraním propojení u bodové vrstvy point_jedn na číselník jednotky. 
Bodová vrstva point_jedn pak bude obsahovat z mých polí jen to id_jedn a ostatní dynamicky 
aktualizované tam již nebudou aby se natvrdo nezkopírovaly do nových polygonů (v nových 
polygonech si ty pole připojím znovu aby i tam byly zase dynamicky propojené – tedy automaticky 
aktualizované)

Po odstranění propojení 
byly odpojeny pole z 
číselníku a do polygonů 
se tak natvrdo dostanou 
pouze primární údaje



Vektorizace – vygenerování polygonů geologických jednotek

Jak již bylo opakovaně uváděno z linií strukturních rozhraní spolu s ohraničením rámu mapového 
listu, které budou definovat hranice polygonů geologických jednotek, a z bodů mezi ohraničujícími 
liniemi, které budou definovat atributy polygonů geologických jednotek, necháme vygenerovat 
polygony geologických jednotek. K tomu slouží například nástroj Feature to Polygon, který najdeme v 
Toolboxu v Data Management Tools > Features.



Vektorizace – vygenerování polygonů geologických jednotek

Tento nástroj si otevřeme a do vstupních vrstev zadáme line_ram (rám mapového listu) a line_strukt 
(strukturní geologická rozhraní). Nastavíme si kam chceme uložit výsledek – nejlépe do stejné složky, 
kde máme projekt i data. Ponecháme zaškrtnuté políčko pro zachování atributů. V poli Label 
Features zadáme vrstvu s body, které obsahují atributy pro vytvářené polygony. Po takovémto 
doplnění nástroj spustíme tlačítkem OK.



Vektorizace – po vygenerování polygonů geologických jednotek

Tímto máme vygenerované polygony, které nyní obsahují atributy převzaté z původních bodů.

Jak jsem chtěl tak ale obsahují z mých sloupců (položek) jen id_jedn a to bez propojení na číselník 
geologických jednotek – to propojení jsem si před generováním polygonů odebral, aby se mi do 
polygonů natvrdo nezkopírovaly (a na „tvrdo nezamzly“) propojené údaje.

Proto si nyní opět vytvořím propojení a to jak nad body (abych ta měl například znaky pro pozdější 
vykreslení indexů) tak na polygony aby součástí polygonů byly všechny  informace o geol jednotkách.



Vektorizace – po vygenerování polygonů geologických jednotek

Po opětovném propojení bodové vrstvy point_jedn na číselník 
(tabulku) jednotky se mi do této bodové vrstvy průběžně načítají 
údaje z číselníku a já budu moci například pole ZNAK použit pro 
vykreslení indexů geologických jednotek (body jsem mezi 
strukturní rozhraní při jejich vytváření umisťoval tak aby byly 
vhodně umístěny právě i pro vykreslení indexů v mapě).



Vektorizace – po vygenerování polygonů geologických jednotek

Rovněž jsem si vytvořil propojení vygenerovaných polygonů 
poly_jedn_generovane na číselník (tabulku) jednotky, čímž se mi 
informace o geologických jednotkách z číselníku průběžně načítají 
i k vygenerovaným polygonům reprezentující jednotlivé výskyty 
geologických jednotek v mapě.



Vektorizace – po vygenerování polygonů geologických jednotek

Tímto máme vygenerované polygony, které nyní obsahují atributy převzaté z původních bodů společně s 
průběžně aktualizovanými údaji z číselníku geologických jednotek.
 

Pokud například zjistím chybu v číselníku například v podobě překlepu mohu provést opravu a ta se promítne k 
bodům které použiji pro indexy i k polygonům. Pokud zjistím, že je nějaká plocha přiřazena špatné jednotce tak 
to také ještě není nic hrozného, ale už musím upravit id_jedn jak v bodové vrstvě point_jedn (z toho byly 
odvozeny atributy polygonů a já z toho budu ještě vykreslovat indexy) tak v polygonové vrstvě 
poly_jedn_generovane. Pokud ale například zjistím chybu v liniích ze kterých byly generovány polygony – 
například, že některá linie chybí nebo není uzavřena oblast bude asi nejlepší polygony vygenerovat znovu.

Atributy převzaté z 
původních bodů

Propojené průběžně 
aktualizované údaje z 
číselníku geologických 
jednotek



To nejhorší již máme za sebou a nyní si můžeme nastavit alespoň nějakou pracovní symbolizaci polygonů 
geologických jednotek abychom „barevně“ viděli alespoň nějaký výsledek dosavadní práce. Proto klikneme 
pravým tlačítkem myší na vrstvu vygenerovaných polygonů, zvolíme Properties a na záložce Symbology 
zvolíme symbologii podle kategorií založených například na poli LEGCISLO (čož je pole v číselníku obsahující 
řazení jednotek, název skupiny (případně i podskupiny) a název jednotky). Po kliknutí na Add All Values se 
vytvoří kategorie pro symbolizaci každé jednotky zvlášť a nastaví se nějaká výchozí symbologie (podle 
nastavené ColorRamp). My si symbolizaci alespoň nějak upravíme, podrobnější popis symbolizace je mimo 
rámec tohoto materiálu, důležité však je aby polygony neměli ohraničení, ohraničení ploch se „staraji“ linie.

Vektorizace – po vygenerování polygonů geologických jednotek



Vektorizace – po vygenerování polygonů geologických jednotek

Polygony byly jednoduše barevně symbolizovány (alespoň pracovně  - bez textur), pro ukázku že se do 
polygonů překopírovaly data podle kterých je možné je symbolizovat. Důležité je, že polygony byly 
symbolizovány tak, že nemají ohraničení – o ohraničení se stará liniová vrstva strukturních rozhraní 
(pokud by polygony měli ohraničení nebyly by vidět například čárkovaná liniová rozhraní)
 
Původní body jednotek, které jsou „nositelem“ atributů pro generování polygonů byly využity pro zobrazení 
indexů geologických jednotek (postup označování textem – „labelování“ je rovněž mimo rozsah tohoto 
materiálu). Formátování indexů by bylo vhodné doplnit o správné zobrazení horních a dolních indexů.



Vektorizace – kontaktní metamorfóza

Velmi jednoduše zvektorizujeme oblast kontaktní metamorfózy, opět zahájíme editaci (což lze kromě start 
editing v nástrojové liště editor také přes lokální nabídku u jednotlivých vrstev.

Kontaktní metamorfózu budeme vektorizovat do samostatné polygonové vrstvy protože se jedná o plochu, 
která nezakládá důvod ke změně geologické jednotky (pokud se jedná o původní horninu přiřaditelnou k 
nějaké ze stávajících jednotek) pouze je na horninách příslušné jednotky patrné, že byly dotčeny kontaktní 
metamorfózou – prostě stále jsou to například karbonské kvarcity a na nich jsou navíc znaky kontaktní 
metamorfózy.



Vektorizace – kontaktní metamorfóza



Vektorizace – kontaktní metamorfóza

Po obkreslení plochy kontaktní metamorfózy byla editace uložena kliknutím na Save edits v nástrojové 
liště editor, následně byla ukončena editace – Stop editing opět v nástrojové liště editor.

Poté byla vrstva poly_meta v seznamu vrstev (po přepnutí na zobrazení vrstev podle pořadí [1]; dosud 
jsem měl zobrazení podle zdrojů dat a to schválně, aby byly zobrazeny i tabulková data – ty tabulky s 
číselníkama že je mám v projektu) posunuta nad polygony geologických jednotek [2] – aby byla vidět „nad 
nimi“ a současně byla symbolizována stejným způsobem jako je tomu v kreslené geologické mapě.
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Vektorizace – dokumentační body

Posledním „velkým“ úkolem v rámci vektorizace jsou dokumentační body. 
Ne každý se v rámci kurzu setká s vektorizací dokumentačních bodů v 
takovém rozsahu jak bude zde demonstrován.

Podmínkou jsou totiž data o dokumentačních bodech v tabulce, která 
však nemusí být k dispozici, pokud například byly údaje o 
dokumentačních bodech zapisovány textem například do Wordu. V 
takovém případě by se museli z textu vypsat tabulkové údaje, což je nad 
rámec kurzu. V mnou demonstrovaném případě však byly údaje o 
dokumentačních bodech pořízeny do tabulky – tedy do strojově 
zpracovatelné podoby přímo při mapování v září roku 2003 – tomu lze 
například vytknout, že byla místo klasické databáze použita excelová 
tabulka, či že měření kompasem byla zapisována společně měření směru 
i sklonu oddělené lomítkem do jedné buňky a nikoliv rozděleně do dvou. 
Data i když jsou pořízená v excelu lze exportovat, hlavně že jsou 
zapisována tabulkově (zde navíc byla mapovací skupina a jednotka 
kódována číselníkem takže se zde omezila chybovost). Zápis měření 
kompasem směr/sklon do jedné buňky také není veliký problém pokud byl 
tento zápis dodržován jednotně (což byl). Pak stačil celkem jednoduchý 
prográmek a máme data v podobě v jaké potřebujeme a to i s přepočty z 
gradů na stupně a například i s exporty pro generování stereogramů. 
Hlavní poučení je pokud jsou pořizována nějaká data, pořizovat je 
strukturovaně, alespoň do tabulky a v nejlepším případě oslovit někoho 
kdo má s daty zkušenosti aby připravil prostředí do kterého se data budou 
zadávat – pro budoucí využití dat může mít toto „opatření“ nevyčíslitelnou 
hodnotu, abychom později třeba nemuseli data přepisovat.

Každopádně v tomto demonstračním případě strukturovaná - tabulková 
data máme – jedná se o popisná data k dokumentačním bodům.



Vektorizace – dokumentační body

Máme tedy data v tabulce mapaklok popisující charakteristiku - atributy dokumentačních bodů. Tato 
data však neobsahují souřadnice (obsahují textovou lokalizaci, která je strojově nezpracovatelná a 
byla udávána jako kontrolní hodnota). Geografická poloha dokumentačních bodů se zaznamenávala 
do papírové mapy dokumentačních bodů (nikoliv do tabulky, nebyly prostředky pro měření souřadnic), 
ve které je každý bod označen „puntíkem“ a číslem, které je shodné s číslem ve sloupci CISLO.

Polohu dokumentačního bodu máme tedy v oskenované mapě, u každého bodu je číslo, které 
odpovídá hodnotě ve sloupci CISLO v tabulce s popisnými atributy dokumentačních bodů. Proto 
postačí pokud v GISu zvektorizujeme polohu dokumentačních bodů a zadáme pouze jejich číslo, 
další popisné údaje pak budou podle čísla bodu načteny z této tabulky na základě propojení, které 
máme nastaveno již z přípravy před vektorizací.



Vektorizace – dokumentační body

Nejprve si zobrazíme skenovanou mapu dokumentačních bodů, ve které jsou dokumentační body i 
strukturní znaménka – nás zajímají čísla dokumentačních bodů, ty jsou v této mapě psány tenčím 
perem nežli úhly sklonu u strukturních znamének. Nesmíme si splést číslo bodu s úhlem sklonu u 
strukturního znaménka.  Strukturní znaménka budeme ignorovat včetně úhlů sklonu. My si je pak 
vykreslíme v GISu protože všechny měřené úhly máme v atributové tabulce každou hodnotu zvlášť, 
takže s tím můžeme v GISU „čarovat“ dle libosti, z této mapy potřebujeme akorát polohu bodu a jeho 
číslo. Proces vektorizace opět začneme tím, že si zapneme editaci.



Vektorizace – dokumentační body

Po zapnutí editaci si opět vyvoláme rám pro tvorbu nových prvků, v 
něm si zvolíme, že budeme vytvářet prvky ve vrstvě point_dokbod, což 
je vrstva kterou jsme si na počátku vytvořili právě pro vektorizaci 
dokumentačních bodů.
 

Pak již můžeme klikáním na jednotlivé body provádět jejich vektorizaci. 
Je dobré dávat pozor aby body, které jsou těsně u rozhraní 
geologických jednotek byly umístěny do správné jednotky.



Vektorizace – dokumentační body

Ještě jsem si dovolil trochu změnit symbologii (zobrazení) bodů vrstvy point_dokbod, abych lépe viděl 
body, které už jsem zvektorizoval („obkreslil“)

Poté co jsme si zvolili, že budeme kreslit nové prvky ve vrstvě point_dokbod si rovnou přes 
nástrojovou lištu editor vyvoláme v pravém rámci okno pro doplňování atributů, protože k 
vektorizovaným bodům budeme průběžně doplňovat i jejich čísla.



Vektorizace – dokumentační body

Po vytvoření bodu se mi pro tento bod zobrazí v pravém rámci Attributes možnost editace atributů a 
tak jako v případě vektorizace předchozích prvků zde mám pole, které budu doplňovat (pole id_bod) a 
podle jeho hodnoty se budou podle tabulky mapaklok kterou mám připojenou vyplňovat i další údaje o 
tomto bodě – ty další pole co se budou takto vyplňovat podle tabulky mapaklok jsou mimochodem 
šedé, protože je nelze editovat – to proto, že se získávají z tabulky mapaklok.



Vektorizace – dokumentační body

Ihned jak jsem do pole id_bod zadal číslo bodu 66 byly vyplněny ostatní pole podle tabulky mapaklok 
pro číslo bodu 66 (pole CISLO = 66).

Takto jsem v podstatě pouze klikl do mapy polohu dokumentačního bodu, zadal mu číslo 66 a díky 
propojení, které jsme si nastavili v přípravě před vektorizací již máme k bodu připojeny další 
informace pořízené na geologickém mapování. Tímto způsobem budeme pokračovat u všech 
dokumentačních bodů – klikat polohy a doplňovat jejich čísla, GIS se postará o propojení dat.



Vektorizace – dokumentační body

Průběh vektorizace, pro kontrolu zobrazeno přiřazené číslo bodu. V pochybnostech lze správnost 
kontrolovat i podle hodnot propojených z tabulky mapaklok – zejména textová položka LOKALIZACE 
nebo pokud je známa tak hodnota sklonu foliace, která by měla být stejná v tabulce jako je u bodu 
zakreslena v mapě dokumentačních bodů.



Vektorizace – dokumentační body

Předmětem tohoto materiálu je sice vektorizace geologické mapy v prostředí GIS, ale při vektorizaci 
dokumentačních bodů si nešlo nevšimnout několika chyb v mapě (právě díky tomu, že se po zadání 
čísla bodu ihned zobrazily údaje z tabulky z mapování). Je evidentní, že v mapě dokumentačních 
bodů došlo k chybnému přepisu několika čísel bodů, také některé linie v mapě byly patrně 
generalizovány. Účelem není rozebírat mapu, ale zvektorizovaná data se mnohem lépe kontrolují, 
zda-li v nich nejsou chyby a zda-li dokumentační body skutečně odpovídají vymapovaným jednotkám. 
V papírové podobě nemá člověk skoro ani šanci na všechny chyby, přepisy apod. narazit, na základě 
dat ve vektorové podobě je ihned jasné kde má mapa slabiny a jaká místa bude třeba ještě ověřit.



Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů

Po vektorizaci všech dokumentačních bodů máme v mapě bodovou 
vrstvu jejíž součástí jsou i popisné atributy dokumentačních bodů (číslo 
bodu, litologie atd.) včetně strukturovaných čísel reprezentujících 
měření foliací (FOL) i lineací (LIN) v gradech (G) i stupních (S) navíc 
rozdělených na hodnoty reprezentující směr (SMER) i sklon (SKLON). 
Tyto hodnoty použijeme pro vykreslení bodových strukturních 
znamének – do mapy přidáme podobný obsah který vyjadřuje 
skenovaná mapa dokumentačních bodů.

Foliace v gradech

Foliace ve stupních

Lineace v gradech

Lineace ve stupních



Vektorizace – dokumentační body

Budeme tedy v mapě symbolizovat prvky dle dokumentačních bodů, nejprve se ale podíváme do 
atributové tabulky s čím budeme pracovat. Máme celkem 209 dokumentačních bodů, cca v polovině 
případů se povedlo změřit foliaci a v několika málo případech dokonce i lineaci. Každý bod můžeme 
symbolizovat alespoň nějakou malou tečkou u které můžeme uvést číslo bodu. V případě, že bylo na 
bodě provedeno měření foliace pak můžeme nechat vykreslit příslušné strukturní znaménko pro 
foliaci včetně uvedení úhlu sklonu foliace a v případě, že byla naměřena i lineace tak můžeme 
vykreslit ještě i znaménko pro lineaci včetně uvedení úhlu sklonu lineace. Je ale otázkou zda-li se 
podaří najednou vykreslit všechny tyto údaje, abychom zachovali přehlednost mapy - s tím je třeba si 
opravdu pohrát, případně rozhodnout co je přednější a co se třeba zobrazovat nebude. Každopádně 
pro demonstraci si to zkusíme všechno a pak můžeme u něčeho například vypnout viditelnost 
popisků.



Vrstva point_dokbod byla symbolizována malým kolečkem vedle kterého se vypisuje číslo 
dokumentačního bodu (se šedým okrajem).

Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů



My však nyní ještě potřebujeme symbolizovat foliační znaménka u bodů, na kterých byla foliace 
měřena a to v další vrstvě, což vyřešíme tak, že si do GISu přidáme jako další vrstvu ta samá data 
(opět shapefile point_dokbod)
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Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů - foliace



Poté co jsme přidali shapefile point_dokbod jako další vrstvu do GIS projektu a otevřeli atributovou 
tabulku tak vidíme, že ta máme jen číslo bodu, ale chybí nám tam data z tabulky mapaklok (data z 
mapování) – ty jsme si totiž do původní vrstvy připojili nástrojem JOIN tak u této přidané vrstvy 
provedeme totéž – tedy i v této další vrstvě si rovněž nástrojem JOIN opět připojíme data z tabulky 
mapaklok na základě hodnoty ve sloupci id_bod. V této vrstvě pak nastavíme jiná symbolizační 
pravidla – aby se nám vykreslovaly foliační znaménka jak potřebujeme.

Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů - foliace



Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů - foliace

Po připojení dat z tabulky mapaklok (data z mapování) máme i v této vrstvě všechny dostupné 
atributy dokumentačních bodů včetně měření foliací, které nás v tomto případě budou zajímat.



Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů - foliace

Abych se ve vrstvách lépe orientoval upravil jsem si pracovně jejich názvy abych věděl, kterou 
používám pro symbolizaci polohy bodů a kterou budu používat pro symbolizaci foliací, nutné to není, 
zatím je to poznat, ale je lepší to mít abych to věděl i třeba po delší době nebo až tam přidám ty samá 
data ještě po třetí pro symbolizaci lineací.



Ne na každém bodě však bylo provedeno měření foliace, ale v této vrstvě určené pro vykreslení 
foliací chci pracovat jen s těmi dokumentačními body, které mají naměřeny nějaké hodnoty foliace. 
Proto si ve vlastnostech vrstvy (Properties) na záložce Definition Query (definiční dotaz, podmínka) 
nastavím filtr, který mi z dat vybere jen ty, kde je nenulový směr nebo sklon foliace. Tuto podmínku 
potvrdím.

Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů - foliace



Nyní již v této vrstvě pracujeme jen s těmi dokumentačními body, na kterých je možné vykreslit 
strukturní znaménka foliací. Z původních 209 dokumentačních bodů nyní pracujeme s 161 
dokumentačními body na kterých bylo provedeno číselné zaměření foliace.

Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů - foliace



Vrstvě ze které se vykreslují strukturní znaménka foliací jsem nastavil symbol pro foliace a současně 
jsem skryl zobrazení linií strukturních rozhraní i čísel dokumentačních bodů (pro větší přehlednost 
zobrazení). Nyní je vidět, že některé body které jsou zobrazeny jen malými „kolečky“ nemají měření 
foliace takže znaménka pro foliace se nám skutečně vykreslili jen u bodů, které nějakou foliaci mají. 
Jen nyní potřebujeme nastavit orientaci znamének foliace podle hodnoty směru naměřené foliace.

Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů - foliace



Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů - foliace

Nyní provedeme nastavení úhlu otočení zobrazení znamének foliace a to podle hodnoty 
FOLS_SMER (FOL=foliace S=stupně SMER=úhel směru). Toto nastavení provedeme ve 
vlastnostech příslušné vrstvy (Properties) na záložce Symbology, kde máme nastaveno zobrazení 
jednoduchým symbolem, u kterého však tlačítkem vybereme nastavení rotace a zadáme rotaci podle 
pole FOLS_SMER. Vše pak potvrdíme.



Tímto se nám povedlo vykreslit znaménka foliací orientovaná podle naměřeného směru foliace.

Pro přehlednost byly zcela vypnuty značky dokumentačních bodů („kolečka“) - zobrazeny jsou tedy 
jen znaménka foliace – aby byla zachována přehlednost při zobrazení celé mapy na obrazovce.

Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů - foliace



Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů - foliace

Podle hodnoty pole FOLS_SKLON (FOL=foliace S=stupně SKLON=úhel sklonu) byly ještě k 
foliačním znaménkům přidány hodnoty úhlu sklonu foliace.



V podrobnějším nastavení lze nastavit i úhel umístění popisku (zobrazení úhlu sklonu)

Tímto máme zobrazeny strukturní znaménka pro měřené foliace.

Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů - foliace



Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů - lineace

Podobně jako u foliací budeme postupovat i u lineací, jako další vrstvu, kterou budeme používat k 
vykreslení lineací, si znovu přidáme dokumentační body a k nim si znovu připojíme data z tabulky 
mapaklok



Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů - lineace

V této vrstvě si nastavíme filtr aby se v ní pracovalo jen s body které mají měření lineace (mají 
nenulový směr nebo sklon lineace)



Po aplikaci filtru nám ve vrstvě, kterou použijeme pro vykreslení lineací zbylo jen 24 dokumentačních 
bodů, na kterých byly měřeny lineace.

Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů - lineace



Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů - lineace

Po symbolizaci a „olabelování“ - lineací (postupem podobně jako u foliací) máme takto výsledné 
zobrazení měření lineací.



Vektorizace – symbolizace dokumentačních bodů

Když si zapneme viditelnost všech prvků vykreslených z dat o dokumentačních bodech je mapa při 
oddálení na celou obrazovku již celkem nepřehledná, proto bude ještě vhodné si lépe „pohrát“ se 
symbologií případně některé prvky nezobrazovat.



Vektorizace – příprava tiskového výstupu

Dá se říci, že vlastní vektorizaci – obkreslování mapy jsme již dokončili, teď budeme naši práci již jen 
vylepšovat například pro vytvoření tiskového výstupu. Zde byla přidána topografie, která byla k 
dispozici k zadaní úkolu vektorizace a kresba mapy byla přizpůsobena pro tisk na větší rozměr papíru 
tak, aby bylo zachováno původní měřítko mapy 1:10 000.



Vektorizace – příprava tiskového výstupu

V rámci vylepšení můžeme například indexy „obohatit“ o použití dolních a horních indexů.

K tomu využijeme to že používáme číselníky – jako číselník nám slouží tabulka jednotky. Do této 
tabulky přidáme nový textový sloupec označený jako ZNAK_IND (jako znak s indexy), pak si zapneme 
editaci a do tohoto sloupce doplníme hodnoty dle ukázky. Přidání sloupce a jeho vyplňování se 
okamžitě projevuje v datech, které jsou na číselník napojeny a protože je na něj napojena i vrstva 
bodů geologických jednotek, na kterých se indexy kreslí, máme u všech těchto bodů k dispozici i toto 
pole a tak změníme jako zdroj pro kreslení indexů místo původního pole ZNAK nové pole ZNAK_IND.



Vektorizace – tiskový výstup exportovaný do PDF

Při exportu do PDF byly v PDF zachovány vektorové vrstvy tak jsou v GISovém projektu takže i v PDF 
si lze například vypnout topografické prvky a podívat se na „surovou“ vymapovanou geologii.



Vektorizace – tiskový výstup vektorové mapy



Vektorizace – tiskový výstup vektorové mapy



Digitální data – dotaz na dokumentační bod

Kromě tiskového výstupu (který je nepochybně mnohem kvalitnější než ručně kreslená geologická 
mapa) je největší výhoda v tom, že máme mapová data v digitální a alespoň částečně strukturované 
a počítačovými prostředky strojově zpracovatelné podobě. Důkazem toho může být pohled na 
výsledek dotazu na vlastnosti dokumentačního bodu – dostaneme tabulková data.



Digitální data – dotaz na geologickou jednotku (polygon)

Pohled na výsledek dotazu na vlastnosti geologické jednotky.



Digitální data – dotaz na strukturní linii

Pohled na výsledek dotazu na vlastnosti strukturní linie.



Dotazování na data si můžete sami vyzkoušet (akorát se špatně zobrazují nějaké české znaky, pro 
demonstrační účely nebudu opravovat), stačí si otevřít www stránku:

http://bit.ly/1iNCqCD

Digitální data nahraná na ArcGIS OnLine

http://bit.ly/1iNCqCD


Co dál?

Co by se například mohlo nad rámec tohoto materiálu udělat lépe:

- hlavně použít správně geodatabázi pro sběr kvalitních dat (integrita dat, 
topologie atd.) a všechna data včetně propojení mít přímo v geodatabázi 

- „vyčistit“ mapový výstup, například generalizovat foliační strukturní 
znaménka je-li blízko sebe více podobných měření, už nyní jsou kolize v 
zobrazení popisů v místech jejich hustšího výskytu

- větší využití číselníků, případně napojení na oficiální číselníky

- lépe strukturovaná data (to však záleží již na jejich pořízení, tato jsou z 
roku 2003 z kurzu geologického mapování), na pořizovaní kvalitních dat 
je třeba myslet hned od počátku – nejlepší je napřed se poradit s někým 
kdo má zkušenosti se zpracováním dat, čím lépe pořízená data, tím větší 
jsou možnosti jejich následného využití

- pohrát si více s grafickým stylem výstupu, vylepšit symbologii, textové 
značky atd.
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