Slovo úvodem
Radim Zika
náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství,
životního prostředí a informatiky
Informační systém životního prostředí Libereckého kraje budujeme jako obecný informační systém. Realizuje se prostřednictvím různých médií – vydáváme
publikace a odborné články, informace zveřejňujeme prostřednictvím krajských
internetových stránek, tvoříme geograﬁcký informační systém sloužící sběru
a analýze dat z oblasti životního prostředí.
Jednou z nejvýraznějších a informačně nejcennějších složek informačního systému, který vše výše jmenované spojuje a nabízí v přehledné a jednoduché
formě veřejnosti, je mapový server životního prostředí.
Představit práci s ním a inspirovat Vás k jeho využívání je cílem této publikace.

RNDr. Jiří Hiess
předseda České asociace pro geoinformace
S mapovými servery se potkáváme stále častěji, málokdo ovšem dokázal do
projektu vložit tolik odborných znalostí, obsahové logiky, vazeb (vyzdvihuji
práci s metainformacemi), profesního respektu a esteticky vstřebatelných maličkostí, jako liberečtí kolegové. Uspokojí laika i specialistu, je na úrovni doby
a směle může sloužit jako následování hodný příklad dalším tvůrcům GIS.
V Liberci má dnes český GIS oázu soustředěných výkonů a začne-li Česká
asociace vydávat „značky kvality“, liberecký regionální portál GIS životního
prostředí je žhavým kandidátem!

září 2005
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Popis okna mapového serveru

Popis ovládacích prvků

informace o objektu
jméno
mapového
zvětšení
projektu
zmenšení
posun
měření délky
měření plochy a obvodu
editace dat
posun
evidence nemovitosti
šipkami
proﬁl trasy

přidání mapových služeb
návrat na předchozí výřez

náhledka
s vyznačením
aktuálního
výřezu

zrušení předchozího výběru
vyhledávání
tisk A4 a A3
zoom na celé území kraje
překreslení
ikony pro
zobrazení
sbalené nebo
rozbalené
skupiny dat
zaškrtnutí
okénka
aktivuje
zobrazení dat
„i“ označuje,
že k vrstvě
jsou
dostupné
doplňující
informace
ikony
za jménem
vrstvy:
- doplnění textu
- výstraha
- označení dat
z mapových
služeb
- metadata
vyskakovací
okno
s doplňujícím
textem

šedá barva:
data nejsou
dostupná pro
nastavené
měřítko

vygenerování odkazu
na mapový projekt

pole pro
zadávání
měřítka
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jméno
přihlášeného
uživatele

seznam dat
dostupných
uživateli k editaci

seznam projektů
dostupných
přihlášenému
uživateli

LEVÝ HORNÍ ROH MAPOVÉHO OKNA:
informace o objektech
zvětšení výřezu
zmenšení výřezu
posun
měření délky
měření plochy
editace dat
evidence nemovitostí
proﬁl trasy

PRAVÝ HORNÍ ROH MAPOVÉHO OKNA:
přidání dat z mapových služeb
návrat k předešlému výřezu
zrušení předchozího výběru
vyhledávání (podle jména obce nebo adresy)
tisk (formát A4 a A3)
zoom na celé území kraje
překreslení mapového okna
LEVÝ DOLNÍ ROH
- pole pro zadání a zobrazování měřítka
- jméno přihlášeného uživatele
- jména vrstev, které uživatel může editovat
Ohrožující objekty
HZS Sirény
Větrné elektrárny
Moje body
Moje linie
Moje plochy

PRAVÝ DOLNÍ ROH
odkaz na mapový projekt a obrázek
seznam projektů dostupných přihlášenému uživateli
legenda
nápověda

logo tvůrce
aplikační části
mapového serveru

legenda

nápověda

logo tvůrce základu
mapového serveru

PRAVÁ STRANA
Zabalování / rozbalování skupin dat
Zapínání / vypínání datových vrstev
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Orientace a pohyb v mapě

Orientace a pohyb na(pokračování)
mapě

Základní nástroje pro pohyb v mapě jsou
- zoomování a posun v mapovém okně
- zoomování v náhledu
- zadání měřítka
- vyhledávání

Pro porozumění jakou informaci data zobrazují slouží
legenda.
Ikonu pro zobrazení legendy
najdete v pravém dolním
roku pod mapovým oknem
Ukázka zobrazení stejného
území s různými podkladovými daty.
Zde například:
- reliéf terénu
- svažitost terénu
- orientace terénu ke světovým stranám

Zoom (zvětšení, zmenšení) se dělá pomocí nástrojů
(zvětšení výřezu) nebo

(zmenšení výřezu)

- ťuknutím do mapy
- táhnutím obdélníku
Zoomovat je možné i v náhledce (pravý horní roh)
Posun v mapě je možný pomocí nástroje
okolo okna aktivní mapy

nebo postranních a rohových šipek

Pole měřítko v levém dolní rohu zobrazuje aktuální měřítko mapové aplikace. Do
tohoto okna můžeme také konkrétní měřítko vypsat. Po stisku klávesy ENTER
se mapová aplikace nastaví do námi zadaného měřítka vzhledem ke středu předešlého výřezu.
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Vyhledávání

Měření vzdáleností a ploch

Vyhledávání se provede kliknutím na ikonu
. Otevře se dialogové okno pro
zadání vyhledávaných údajů. (ukázka vlevo)
Vyhledávat můžeme:
- podle jména obce (sídla)
- podle adresy (jméno obce a číslo popisné)
- podle ulice (jméno obce a ulice)
V jednom kroku volíme jen jednu z těchto variant. Jméno obce není třeba zadávat celé, mapový server vyhledává i na
základě neúplně zadaných slov.
Příklad: vyhledání adresy Radvánovice, č.p.15. Zadáno pouze Radv 15 - viz
obrázek. Mapový server vyhledal všechny obce, kde se vyskytuje zadaný textový řetezec v kombinaci s číslem popisným 15.

Měření plochy provedete
pomocí nástroje
Klikáním postupně obkroužíte měřený objekt,
mezivýsledek měření získáte vždy dvouklikem.
Kliknutím pravým tlačítkem myši nákres měřené
plochy zmizí.
Naměřená hodnota se objeví pod mapovým oknem
Příklad: měřená plocha
skladového prostoru podniku je 17 563,9 m2, obvod areálu 543,41 m

Měření vzdálenosti
provedete pomocí
nástroje

Kliknutím na ikonu
se mapové
okno otevře nad
vyhledaným objektem - hledaný
objekt je vyznačen špendlíkem

Postupným klikáním vytyčte měřenou trasu,
dvouklikem ukončíte měření. Kliknutím pravým
tlačítkem myši nákres
měřené linie zmizí.
Naměřenou hodnotu lze
odečíst pod mapovým
oknem
Příklad: měřená délka vodovodní přípojky od uzlu
k hale je 122,85 m

Špendlík lze smazat pomocí nástroje „Zrušení výběru“ .
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Zjišťování doplňujících informací z mapy
Některá geograﬁcká data jsou v závislosti na mapové úloze doplněna doprovodnými údaji. Mohou jimi být tabulky (formát htm nebo xls), textové soubory (formáty nejčastěji txt, doc, rtf), pdf stránky, obrázky, html stránky, multimediální
data.
Data, která jsou opatřena doprovodnou informací,
jsou označena písmenem „i“ před jménem vrstvy.

Zjišťování proﬁlu trasy
Zjišťování proﬁlu terénu děláme pomocí nástroje „Proﬁl terénu“
. Po zvolení
vhodného datového podkladu (vhodný je třeba reliéf nebo ortofotomapa) vyznačte postupným klikáním trasu, jejíž výškový proﬁl chcete znát. Volbu trasy
ukončíte dvojkliknutím (nebo stisknutím klávesy ENTER). V dalším okně můžete
zadat jméno trasy.
Příklad: zjišťování proﬁlu Ještědského hřebene z Křižan do Rašovského sedla

Informace se vyhledávají kliknutím na ikonu
a následně v mapě:
- kliknutím na objekt
- táhnutím obdélníku přes více objektů
Zobrazí se nám informace o všech objektech, které
byly zahrnuty do výběru.

Příklad: hledání informací o chráněných územích v mapovém projektu Ochrana přírody v Libereckém kraji.
K příslušným mapovým prvkům jsou připojeny fotograﬁe chráněných území a texty z publikace „Maloplošná
chráněná území Libereckého kraje. Příklady jiných doplňujících informací: fotograﬁe památných stromů, vyhlášky ke zřizovaným územím Natura, karty obcí v Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací…
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Práce s katastrem nemovitostí
Na mapovém serveru jsou zobrazeny dva typy katastrálních dat
- digitální katastrální mapa DKM
- rastrová katastrální mapa

Práce s katastrem nemovitostí - data DKM
DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA
Zapněte si vrstvu „Parcely DKM“, která se nachází ve skupině „Katastrální mapy a SMO“. Vrstva se zapíná až pro velká měřítka. Aktuálně
je její zobrazení nastaveno od měřítka 1:7500 (zobrazení hranic parcel
a sluček). Od měřítka 1:3000 se pak zobrazují také čísla parcel.
Informace usnadňující práci naleznete po najetí myší nad ikonu „D“ za jménem vrstvy. (pokračování na další straně)

Digitální katastrální mapa DKM
Data DKM jsou pravidelně aktualizována (KÚ dostává aktuální data ve čtvrtletním cyklu) a snadněji se s nimi pracuje. V současné době je daty DKM pokryta
zhruba 1/3 rozlohy kraje a na digitalizaci dat katastru nemovitostí ČÚZK (Český
úřad zeměměřičský a katastrální) intenzivně pracuje. Více informací a aktuální
stav digitalizace se dozvíte na webu http://www.cuzk.cz
Stav digitalizace území je viditelný po zapnutí vrstvy „Přehled digitalizace KN“
ze skupiny dat „Katastrální mapy a SMO“.
(ukázka na obrázku výše)
Rastrová katastrální mapa
Rastrová data na území kraje v současné době vykazují více nedostatků (například několik otočených nebo posunutých mapových listů). Do konce roku 2005
by mělo dojít k přeskenování rastrového katastru nemovitostí a vše by mělo být
opraveno.
Vaše další práce s katastrální mapou se odvíjí podle typu katastrálních dat
na požadovaném území. (pokračování dále)
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Příklad: ověřování zástavby v zóně havarijního plánování v mapovém
projektu Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Jako základní data pro identiﬁkaci zde slouží body adres (obrázek výše vlevo)
a parcelní čísla (obrázek níže vpravo). Z parcel spadajících do zóny havarijního plánování lze oveřit vlastníky nemovitostí, z doprovodných informací pak kontaktní údaje, ohrožující látky v objektu a pod. V mapovém projektu si odpovědní pracovníci HZS LK online upravují stávající data
a zadávají nové objekty. Projekt je přístupný pouze přihlášeným uživatelům
z oblasti krizového řízení.
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Práce
s katastrem nemovitostí - data DKM
(pokračování)

Práce s katastrem nemovitostí - rastrová data
RASTROVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA

Aktivujeme nástroj „Informace“
a klikneme (nebo táhneme obdélník) na požadované číslo parcely. Obdržíme výpis parcel zahrnutých do výběru (obdélník
proťal jejich hranici).
Kliknutím na ikonu „Ověřit vlastníka: ČÚZK“ je dotaz přesměrován do „Nahlížení
do katastru nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz na webu Českého úřadu
zeměměřičského a katastrálního (správce katastrálních dat), kde se dozvíte zcela aktuální informace o dotazované parcele.

Pokud na Vámi posuzovaném území
jsou katastrální data pouze v rastrové podobě, jsou Vaše možnosti práce s mapou omezené.
Zapněte si vrstvu „Rastry kat.
mapy - černé“ nebo „Rastry kat.
mapy - žluté“, které se nacházejí ve skupině „Katastrální mapy
a SMO“.

Barvu rastru volte podle typu zvolených
podkladových dat. Pro zobrazení dat nad
ortofotomapou je vhodnější volba žlutá
barva rastru.
Vrstva se zapíná až pro velká měřítka. Informace naleznete po najetí nad ikonu „D“
za jménem vrstvy. Z obrázku si zjistíte
požadované parcelní číslo a zjištění stavu parcely provedete například přes „Nahlížení do katastru nemovitostí“ na webu
ČÚZK http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ (jako
v předešlém případě, ale přesměrování
není automatické)

Příklad: porovnání základních datových
sad zobrazených nad stejným územím:
- rastrová katastrální mapa
- digitální katastrální mapa
- státní mapa odvozená 1:5000
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Tisk mapových kompozic

Vkládání mapových kompozic do textových dokumentů

Tisková stránka se připraví kliknutím na
ikonu tisku
. V následujícím dialogovém
okně zvolte:
1. Požadovaný formát tisku (A4 nebo A3)
2. Orientaci stránky (na výšku nebo na šířku)
3. Zda chcete tisknout mapu v měřítku
(zatržením okénka), které bylo nastaveno v mapovém okně, nebo se má měřítko přizpůsobit tiskové stránce
4. Zda chcete vytisknout současně legendu (je možno také vytisknout legendu
samostatně)
5. Pokud potřebujete, můžete zadat jiné
jméno tiskové úlohy (zobrazí se v záhlaví tiskové stránky), než je jméno mapového projektu
Po odeslání zvolených hodnot tlačítkem „OK“ mapový server vygeneruje tiskovou stránku. Dále pak postupujete jako u běžných tisků (zvolíte tiskárnu, formátování stránky….)

Pokud potřebujete mapové
kompozice vkládat do textových zpráv, existuje více
možností podle technické
zdatnosti uživatele. Vždy
ale vycházíme z vygenerované tiskové stránky (viz
postup „Tisk mapových
kompozic“).

Příklad: mapové okno
a z něj vygenerovaná tisková stránka mapové
úlohy Životní prostředí
v Libereckém kraji s okruhem dat z oblasti ochrany
přírody.

1. Uložení tiskové stránky jako zdroje obrázků na místní
disk
-

-

Příklad: vygenerovaná tisková stránky mapy tříd ochran půdy z projektu Ochrana půdního fondu v Libereckém kraji, formát A4 orientovaný na šířku, pevně
zadané měřítko 1 : 20 000, tisk mapy s legendou
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-

Pomocí volby Soubor/ Uložit jako můžeme mapovou
kompozici z tiskové stránky uložit jako kompletní webo
vou stránku na disk počítače. Uloží se nám soubor ve
formátu htm a stejnojmenný adresář, kde jsou uloženy
všechny pomocné soubory.
Upozornění: Pokud chcete předávat tuto webovou
stránku, musíte předat htm soubor i příslušný adresář!
Podrobně v kapitole „Předávání mapové kompozice
v elektronické formě“.
Adresář s pomocnými soubory obsahuje mapové okno
a obrázky z legendy v GIF formátu. Tyto komponenty
můžeme vkládat do MS Wordu pomocí volby: Vložit/
Obrázek/ Ze souboru… a formátovat dle vlastního přání.
Postup je vhodný pro uživatele s dobrou znalostí formátování ve Wordu
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Vkládání
mapových kompozic do textových dokumentů
(pokračování)
2. Přímé vložení samostatného mapového okna do textu
- Klikneme pravým tlačítkem myši do plochy obrázku mapy na tiskové stránce a zvolíme „Kopírovat“.
- V textovém souboru obrázek vložíme pomocí Úpravy/ Vložit (CTRL V).
Velikost obrázku upravujeme běžnými způsoby (tažením přes roh obrázku).
- Postup je vhodný, pokud není nutné vkládat k mapě legendu.

Předávání mapové kompozice v elektronické formě
- Pomocí volby Soubor/ Uložit jako můžeme mapovou kompozici z tiskové stránky uložit jako kompletní webovou stránku.
- Zvolíme vhodný název souboru a typ souboru pro uložení („úplná webová stránka“)

3. Přímé vložení celé mapové kompozice do textu
- V tiskové stránce myší „vybereme“ všechny komponenty stránky (výběr při
standardním nastaveni Windows zmodrá).
- Klikneme pravým tlačítkem myši na jakýkoliv vybraný objekt a zvolíme „Kopírovat“.
- V textovém souboru vložíme pomocí Úpravy/ Vložit (CTRL V).
- Do souboru se vloží tabulka s jednotlivými prvky. Dále postupujeme úpravou
tabulky nebo jejich jednotlivých prvků.
- Postup je vhodný pro uživatele s dobrou znalostí formátování ve Wordu
Poznámka:
Postupy lze volně kombinovat. Nejjednodušší z hlediska formátování ve Wordu je
postup:
1. vložení samostatného mapového okna
2. samostatné vložení legendy zkopírované výběrem jejich komponent
3. samostatné doplnění jména mapy a měřítka
- Uloží se nám soubor ve formátu htm a stejnojmenný adresář, kde jsou
uloženy všechny pomocné soubory.
- Adresář s pomocnými soubory obsahuje mapové okno a obrázky
z legendy v GIF formátu. Obrázek, na kterém je zobrazena mapa, snadno identiﬁkujete podle velikosti souboru.
- Pokud chcete předávat tuto webovou stránku, musíte předat htm soubor i příslušný adresář!

Příklad: tisková stránka z mapového projektu Ochrana ovzduší v Libereckém
kraji, formátováno pro tisk A4 na šířku, s legendou, bez zadaného měřítka
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Editování dat

Odkaz na sestavenou mapu
Často potřebujeme s někým (místně vzdáleným) konzultovat problém v území
a potřebujeme se dívat oba na stejné mapové podklady – na stejně nastavenou
mapovou kompozici. Případně potřebujeme odkaz na mapu poslat mailem nebo
dát do elektronické formy textové zprávy jako živý odkaz na nějaký jev v území.
K tomu je určena funkce „Odkaz“
(tlačítko je v pravé dolní části pod mapovým oknem). Kliknutím na tlačítko se v novém okně vygenerují dvě URL adresy
- odkaz na aktuální mapový projekt
- odkaz na obrázek reprezentující aktuální mapové okno
Aktuálním nastavením se myslí
- konkrétní vybraný mapový projekt
- nastavení zobrazeného území (zoom na konkterétní místo)
- konkrétní kombinace výběru datových vrstev
Hyperlinkový odkaz pak můžeme například
- zkopírovat do mailu
- připojit jako hyperlinkový odkaz do textové zprávy
- použít jako hyperlinkový odkaz do html stránky pro webovou aplikaci

Editace dat je zpřístupněna jen přihlášeným uživatelům (pod heslem), obvykle
pracovníkům veřejné správy a orgánů ochrany životního prostředí, zpracovatelům koncepcí nebo studií atp.
V současné době je provozována v úrovních tvorby poznámkových vrstev pro
jednotlivce (vrstvy „Moje body“, „Moje linie“, „Moje plochy“) a v režimu sdíleného editování pro pracovní skupiny.
Postup: Nejdříve vybereme
vrstvu k editaci v dolní části
mapového okna. Editace dat
se pak provádí pomocí nástroje
Příklad:
osobní poznámková
vrstva s vyznačením lokalit sportovních areálů a kontaktů na
provozovatele

Poznámkové vrstvy
Uživatel: přihlášený uživatel.
Editovaná data: body, linie,
polygony,jednoduché textové
pole.
Sdílení: data jsou viditelná pouze uživateli, který je do mapy
zadal
Využití: slouží jako pracovní
poznámková vrstva pro jevy
v území
Příklad: předání hyperlikového odkazu na mapu tříd ochrany půdy s výřezem na
obec Bílou s okolím
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Editování
dat
(pokračování)

Editování
dat
(pokračování)
Sdílená editace dat
Uživatel: přihlášení uživatelé zařazení do pracovních skupin (některá oddělení odboru RVZŽP, pracovníci HZS LK, ČIŽP, pracovníci veřejné správy
z obcí, pracovní skupiny pro jednotlivé koncepční materiály – Povodňový plán
Libereckého kraje, vodohospodáři z obcí v rámci aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, pracovní skupina
Editovaná data: editace bodů, linií, polygonů, včetně doprovodných tabulkových dat.
Sdílení: data jsou viditelná vybrané skupině nebo uvolněná pro širší či veřejné
použití
Využití: podle charakteru dat

Příklad:
Pořizování geograﬁcké datové vrstvy evidence žádostí o výstavbu větrných
elektráren. Poloha větrných elektráren je zanášena pracovníky oddělení posuzování vlivů na životní prostředí EIA a IPPC na základě žádostí o provedených
zjišťovacích řízeních nebo EIA. Projekt je neveřejný.
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Příklad: aktualizace graﬁcké části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje. Ukázka změny stavu
dat reprezentujících kanalizační větev
splaškové kanalizace z „plánované“
(ﬁalová barva) na „funkční“ (hnědá
barva).
1. Výběr editované vrstvy na dolní
liště.
2. Nástrojem „i“ vybereme požadovanou linii v mapovém okně. Otevře se nové informační okno.
3. Klikneme na ikonu tužky v pravém
horním rohu informačního okna.
4. V následujícím dialogovém okně
změnÍme stav z „plánovaného“ na
„funkční“ a odešleme úpravu.
5. Mapový server zobrazí změněný
stav dat (kanalizační větev je již
vykreslena hnědě jako „funkční“).
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Speciﬁkace mapového serveru a kontakty na správce

Data na serveru
Zobrazování dat na mapovém serveru musí být vždy umožněno licenčním
ujednáním k datům, uzavíraným mezi Libereckým krajem a příslušným správcem dat. Kromě těchto obecných licenčních ujednání byly sjednány podmínky
zobrazování a použití dat konkrétně pro server životního prostředí (například
s Českým zeměměřičským a katastrálním úřadem, s ﬁrmou Geodis Brno s.r.o.).
Ukázka: data získaná prostřednictvím
mapových služeb
WMS ze serveru
Ústavu pro hospodářskou úpravu
lesa z Brandýsa nad
Labem. Data jsou
opatřena odpovídající legendou.)

Mapová aplikace
Základem je GIS aplikace HS Server ﬁrmy Help Service Remote Sensing
s.r.o. (http://www.bnhelp.cz). Aplikace je postavena nad nekomerčním mapovým serverem UMN Mapserver (http://mapserver.gis.umn.edu/, Universita Minnesota), který je šířen v licenci Open Source a jeho vývoj je ﬁnancován NASA. Z toho plyne i velmi nízká cena (v řádech několika desítek tisíc
korun), za kterou je možno aplikaci v základní konﬁguraci pořídit. Jedná
se přitom o systém, který se neustále vyvíjí a sleduje poslední speciﬁkace
OGC.
Přístup na mapový server životního prostředí
- ze stránek „Informačního systému životního prostředí“
odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí,
kde najdete také doplňující informace a aktuality:
http://www.kraj-lbc.cz/iszp
- ze stránek GIS krajského úřadu:
http://www.kraj-lbc.cz/mapy
- přímo:
http://maps.kraj-lbc.cz

Data na mapovém serveru:
Obecná geograﬁe (zdroj: ČÚZK - ZABAGED, ČSÚ, GIS LK, mapové služby:
ÚHUL)
Správní hranice (zdroj: ČSÚ, GIS LK)
Katastrální mapy (zdroj: ČÚZK)
Ortofotomapy (zdroj: ČÚZK, GEODIS BRNO, spol. s.r.o., mapové služby:
ÚHUL)
Geomorfologická data (zdroj: GEODIS BRNO, spol. s.r.o., ATEM s.r.o., GIS LK)
Tématická data z oblasti životního prostředí (data vzniklá z koncepčních materiálů odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje
v letech 2001 – 2005)
- Koncepce zemědělství Libereckého kraje
- Koncept snižování emisí a imisí Libereckého kraje
- Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje
- Koncepce odpadového hospodářství Libereckého kraje
- Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
- Vnější havarijní plány podniků v Libereckém kraji
- Povodňový plán Libereckého kraje
Data z pohledu jejich územní celistvosti a správy:
Celostátní registry: ZABAGED, data ČSÚ
Data z obcí z rozšířenou působností
Data mapových služeb WMS: ÚHUL, Geoserver, server MŽP
Data správců z oblasti životního prostředí: ČIŽP, SCHKO ČR, Povodí Ohře,
Povodí Labe
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Přidělení uživatelského jména
O přidělení uživatelského jména můžete požádat správce z ORVŽP:
Ing. Irena Košková
irena.koskova@kraj-lbc.cz
tel. 485 226 412
Uživatelský přístup je přidělován:
- pracovníkům veřejné správy všech stupňů
- spolupracujícím organizacím
- výchovným institucím
- odborným pracovníkům z oblasti životního prostředí
Správa
Mapová část, projekty, data:
Ing. Irena Košková
irena.koskova@kraj-lbc.cz
tel. 485 226 412
Ing.Martin Modrý, PhD.
martin.modry@kraj-lbc.cz
tel. 485 226 621
Aplikační část mapového serveru:
Help Service Remote Sensing s.r.o., Benešov
bnhelp@bnhelp.cz
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Upozornění
Projekty i konkrétní ukázky obrazovek s mapovými úlohami jsou pořízeny
v době vzniku publikace. Vše je ale stále živé a ve vývoji. Data, mapové projekty i samotná aplikace mapového serveru jsou neustále vyvíjeny, zpřesňovány
a zdokonalovány.
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