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ÚVOD DO ArcGIS, PROVÁDĚNÍ ANALÝZY 
 
 
Použité zkratky: PTM...kliknout pravým tlačítkem myši :) 
 
Otevřeme si cvičení Úvod do ArcGISu na stránkách předmětu: 
http://perchta.fit.vutbr.cz:8000/vyuka-gis 
 
Na lokalním disku založit adresář s Vašim jménem. 
Na lokalní disk do nově založeného adresáře překopírujeme a rozbalíme project.zip. 
Spustit program ArcGis – ArcCatalog. 
Připojit nově založený adresář pomocí Connect To Folder (ikona žlutá šipka 
doprava). 
 
 
ÚVOD DO ArcGIS 
 
V prostředí ArcGIS lze pracovat se třemi aplikacemi: 
 
ArcCatalog – vyhledávání, prohlížení a evidování geografických dat. 
 
ArcMap – vytváření a evidence map, prohlížení, evidování geografických dat, pomocí 
dotazu nacházení vztahů mezi geografickými prvky, různé způsoby zobrazování. 
 
ArcToolbox –konverze dat a k prosotrové operace (geoprocessing). 
 
ArcGIS aplikace lze dělit na ArcView, ArcEditor, ArcInfo, tzn. od nejvíc ořezené verze 
po plnou verzi. 
 
Data jsou uspořádána ve vrstvách. Každá vrstva obsahuje 2 druhy informací 
(prostorové informace popisují polohu a tvar (shape) geografického prvku, atributové 
informace). 
 
Formáty dat: vektorová data (coverage, shapefile, geodatabáze), rastrová data, 
tabulková data, modely TIN... 
 
 
ArcCatalog: 
2 okna: levé okno (prohlížení a organizování GIS dat), pravé okno (obsah zatržené 
větve, informace o vrstvě, záložky Contents, Preview, Matadata, při záložce 
Matadata prozkoumat možnosti Stylesheet, nakonec ponechat FGDC ESRI). 
Zobrazit si informace o vrstvě project\City_share\land\parcel_2. 
 
Vypnutí zobrazování souborů *.xml: Tools-Opinions-General-odškrtnout Metadata 
dokuments ve Which type of data do you want the Catalog to show?. 
 
Aktualizace zobrazení: View-Refresh. 
 
Zrušení spojení s nějakým adresářem v ArcCatalogu: PTM na adresář-Disconnect 
Folder. 
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ArcMap: 
Spustit ArcMap: Launch ArcMap (ikona s lupou)-An empty map. 
 
Přidat do projektu vrstvy: 
…\City_layers\streets 
…\WaterProject\Parcel01mrg 
…\WaterProject\parks_polygons 
 
Uložit projekt: …\project\water project.mxd   (přepsat) 
 
Přidání vrstvy do ArcMap: Add Data (ikona) nebo přetažením z ArcCatalogu. 
Odstranění vrstvy ArcMap: PTM na vrstvu-Remove (vrstva zmizí pouze z naší mapy). 
 
Tabulka obsahu (levé okno) zobrazuje seznam vrstev (lze zobrazovat-zaškrtnutím, 
měnit pořadí zobrazení). 
 
Vypnout zobrazení popisu parků: PTM parks_polygon-odškrtnout Label Features. 
 
Panel Tools: (pokud není zobrazen View-Toolbars-Tools) Zoom In (zvětšování i 
obdélníkem), Zoom Out (zmenšování), Full Extend (zobrazení celého obsahu mapy), 
Select Features (výběr prvků) a Identify (informace o prvku) viz. dále, další... 
 
 
Některé základní úkony: 
Některé operace se dají provádět jak v ArcCatalogu (např. je možné provádět část 
podobných operací, když je zvolená záložka Preview), tak i v ArcMapu. 
Některé operace se dají vykonat více způsoby. 
 
Změna atributů zobrazení:Klikneme na symbol vrstvy v tabulce obsahu ArcMapu-
můžeme změnit symbol, barvu (Fill Color, Outline Color...)nebo PTM na vrstvu-
Properties-Symbology případně Display (dá se měnit např. Transparency...) 
 
Zobrazení předešlých pohledů: Panel Tools-modrá šipka doprava, doleva. 
 
Pokud chceme uložit nejaký pohled: View-Bookmarks-Create-název. 
Později ho chceme zobrazit: View-Bookmarks-název. 
 
Zobrazení obsahu jedne vrstvy: PTM na vrstvu-Zoom TO Layer. 
 
Mapu chceme zobrazit v určitém měřítku: Zadáme v horní liště např. 1:20000. 
 
Zobrazení lupy:Window-Maginifier (lupou posouváme tak, že táhneme myší záhlaví 
lupy). 
 
Vrstvy se zobrazují na mapě v ArcMap podle tabulky obsahu, tzn. nejvrchnější vrstva 
se vykresluje jako poslední. Vrstvy se dají pomoci myši přeskládávat. 
Zobrazují se podle toho jestli jsou zaplé. 
 
Informace o jednom prvku: Panel Tools-Identify. 
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Výběr prvku: Panel Tools-Select Features-vybereme jeden nebo obdélníkem 
vybereme více prvků vrstvy parcel01mrg-PTM na parcel01mrg v tabulce obsahu-
Open Attribute Table-Selected (vyberme pouze vybrané)-PTM na záhlaví 
SHAPE_Length-Statistics. 
 
Výběr se dá vypnout (zejména pokud byl vytvořen výběrem pomocí atributů nebo 
lokace (Selection-Select By Attributes nebo Select By Location)):Selection-Cleared 
Selected Features. 
 
Dotazy na atributy objektu: např. chceme najít ulici Sparrow:Panel Tools-Find-
zadáme: 
Find:Sparrow 
In:streets 
In fields:NAME 
-Find-PTM na výběr-Zoom to feature(s) nebo případně Identify feature(s). 
 
Měření vzdáleností:panel Tools-Measure-případně zapnout Lupu-klikneme (vlevo 
dole se nám zobrazuje délka segmentu a celková délka měřeného úseku). 
 
ArcToolbox: 
Spuštění ArcToolbox: Show/Hide ArcToolbox Window (červená ikona). 
Seznámíme se později v průběhu analýzy. 
 
 

PROVÁDĚNÍ ANALÝZY 
 
Analýzu budeme provádět prostřednictvím ArcMap. Zobrazená data water project 
jsou nashromážděná data pro analýzu určité lokality. Water project obsahuje zatím 3 
vrstvy (streets (ulice) , Parcel01mrg (parcely),  parks_polygon (parky)).  
 
Úkol je najít vhodný pozemek pro umístění čističky odpadních vod. 
 
Tento pozemek musí splňovat určitá kritéria: 
-čistička by měla být v jisté vzdálenosti od parků (150 m) a obytných čtvrtí (150 m) 
-mimo záplavovou zónu 
-měla by týt v blízkosti řeky (1000 m) 
-uvnitř oblasti požadované nadmořské výšky (oblast nížiny lowland) 
-umístění v blízkosti silnice (50 m) 
-umístění v blízkosti uzlu kanalizace (500 m, 1000 m) 
 
tzn. určení oblasti, v níž by měla být čistička, se skládá z jednotlivých kroků. 
 
Poznámka: 
V návodu je postupně vytvořeno několik vrstev, proto je přehlednější pojmenovávat 
nové vrstvy shodně s návodem a výsledky ukládat do adresáře Analysis. 
 
 
1. Vytvořit 1000 m obalovou zónu kolem řeky, tj. vytvořit vrstvu 
river04buf: 
Vložíme do ArcMap vrstvu river02prj: Add Data-City_share\river02prj. 
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Spustit v ArcMap ArcToolbox-Analysis Tools-Proximity-Buffer (2x kliknout)-zvolit: 
Input Features: City_share\river02prj 
Output feature class: zapíšeme cestu do složky Analysis a zadáme název nové 
vrstvy river04buf 
Linear Units: 1000 
Dissolve type: ALL (tím se obalové zóny všech úseků spojí do jedné.) 
-ok. 
 
Vrstvu river02prj posuneme v obsahovém okně výše, tak aby se vykreslovala nad 
obalovou zónou řeku river04buf. 
 
2. Vytvořit překryv obalové zóny řeky a nížiny, tj. vytvořit vrstvu 
low_river: 
Vložíme do ArcMap vrstvu lowland: Add Data-State_share\lowland.  
ArcMap nás upozorní, že shapefile má odlišný souřadnicový systém než ostatní data 
na mapě, ale to nevadí, protože lowland má definovaný souřadnicový systém, tak se 
překryje s ostatními daty korektně-OK. 
 
ArcToolbox-Analysis Tools-Overlay-Intersect(2x kliknout)-zvolit: 
Input Features: State_share\lowland-Add a pak Analysis\river04buf-Add 
Output Feature Class: zapíšeme cestu do složky Analysis a zadáme název nové 
vrstvy low_river. 
 
Uložíme v ArcMapu. 
 
3. Vytvořít obalovou zónu park02buf kolem parků parks_polygon do 
vzdálenosti 150 metrů: 
Zobrazíme v ArcMapu parks_polygon: V tabulce obsahu ArcMapu zaškrtneme 
parks_polygon. 
 
Vypnout zobrazení popisu parků (pokud jsme tak již neučinili): PTM parks_polygon-
odškrtnout Label Features. 
 
Pro tvorbu obalové zóny použijeme příkazový řádek (Command Line). 
Spustit Command Line (bílomodrá ikona). 
Přetáhneme okno do dolní části, aby byl Command Line zobrazen horizontálně. 
 
Do příkazového řádku nahoru napišeme: 
Buffer a mezerník (objeví se možnosti příkazu Buffer), pak začneme psát 
parks_polygon a mezerník (tím vrstva bude přidána), nyní určíme výstupní třídu 
prvků (musíme zadat celou cestu k souboru, který vytváříme (část cesty k adresáři 
Analysis lze zkopírovat z Location v ArcCatalogu)), mezerník, pak 150 (vzdálenost), 
pak FULL (stranové určení), pak ROUND (typ linie), pak ALL  (možnost odstranění 
vnitřních hranic), další parametry není potřeba určovat, mezi příkazy je vždy 
mezerník. Příkaz bude vypadat např.: 
Buffer parks_polygon F:\GIS\project\Analysis\park02buf 150 
FULL ROUND ALL 
 
Stiskneme Enter. 
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V tabulce obsahu ArcMapu přetáhneme parks_polygon nad park02buf. 
 
4a. Vybrat obydlené pozemky v parcel01mrg: 
Zjistíme kód využití pozemku v metadatech ArcCatalogu:  V ArcCatalogu v tabulce 
obsahu vybereme City_share\land\parcel_1 
Zvolíme kartu Metadata. 
Stylesheet změníme na FGDC FAQ (způsob zobrazení metadat je udělán formou 
často kladených otázek FAQ). 
Vyberte 7. How does data describe geographic features? 
Obydlené pozemky (Residental) mají hodnotu 510, prazdné pozemky mají hodnotu 
(Vacant) 713,723,732. 
 
Zobrazíme celou vrstvu parcel01mrg: PMT na parcel01mrg v tabulce obsahu 
ArcMapu-Zoom To Layer. 
Vybereme pozemky podle kódu: Selection-Select By Attributes- zvolíme: 
Layer: parcel01mrg 
Method: Create a new selection 
Zapíšeme: 
[LANDUSE]=510 
(pomocí LANDUSE (2x kliknout), zapíšeme = a zvolíme 510) 
Apply. 
 
4b. Vytvořit obalovou zónu res01buf kolem obydlených pozemků do 
vzdálenosti 150 metrů: 
Použijeme ModelBuilder, což je další možnost, jak použít funkce pro zpracování 
prostorových dat (geoprocessing) v prostředí ArcGis. Model automatizuje proces 
zpracování sekvence několika úloh geoprocesingu na prostorových datech. Model se 
dá spouštět jediným kliknutím, dají se snadno měnit hodnoty parametrů a 
experimentovat s různými výsledky. Vytvořený model můžeme exportovat do skriptu. 
Pomocí modelů lze tedy snadno vytvářet nové skripty, které je možné modifikovat. 
 
Otevření ModelBuilderu: Otevřeme ArcToolbox (pokud není otevřený)-PMT na 
ArcToolbox-New Toolbox-nazveme Nastroje_login (např. Nastroje_xvales02)-PMT 
na Nastroje_login-New-Model. 
 
Přidávat data do modelu můžeme přes ikonu Add Data nebo přetažením vrstvy 
z tabulky obsahu v ArcMap. 
 
Z ArcMapu přetáhneme vrstvu Parcel01mrg (Doporučení přetahovat vrstvy pokud je 
udělaný výběr z ArcMapu, jinak při Add Data se vytvoří obalová zóna nad celou 
vrstvou!!!)  
 
Přetáhneme z ArcToolboxu Buffer: Analysis Tools-Proximity-Buffer (chytneme a 
přetáhneme do Modelu). 
 
Data v modelu jsou nevybarveny, tzn. nejsou připojena vstupní data. 
 
Propojíme se vstupními daty: Add Connection (ikona) (propojíme se vstupními daty). 
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Nastavíme buffer: 2x klikneme na Buffer-nastavíme: 
Input Features: jsou nastavena 
Output Feature Class: najdeme cestu k adresáři Analysis a zadáme název souboru 
res01buf 
Linear unit: 150 meters 
Dissolve Type:  ALL 
-OK. 
 
Spuštění modelu: Model-Run nebo na liště Run. 
 
Upozornění, že proces proběhl, že Buffer a res01buf jsou opatřeny stíny. 
 
Zobrazení v ArcMap: PMT na res01buf-Add To Display. 
 
Uložení modelu: Model-Model Properties-do Name a Label napsat Site Analysis-OK. 
Model-Save. 
 

BufferBuffer res01buf.shres01buf.sh
p

Parcel01mrParcel01mr
g

 
 

Obr.1: Site Analysis 1 
 
5. Vytvořít vrstvu respark_buf  sjednocením obalové zóny kolem 
parků park02buf  a kolem obydlených pozemků res01buf: 
Přidáme do modelu vrstvu park02buf z tabulky obsahu ArcMap. 
Přidáme nástroj Union: ArcToolbox-Analysis Tools-Overlay-Union. 
Propojíme (viz. Obr.2): Add Connection (ikona). 
Upravíme nástroj Union: 2x klikneme-nastavíme: 
Output Featureclass:nastavit cestu do složky Analysis a zadat název respark_buf  
-OK. 
 
Spustíme. 
Zobrazení v ArcMap. 
Uložit model. 
 
Model spustil jen ty procesy, které dosud neproběhly. 
 

BufferBuffer res01buf.shres01buf.sh
p

Parcel01mrParcel01mr
g

park02bufpark02buf

UnionUnion
respark_buf.respark_buf.

shpshp

 
 

Obr.2: Site Analysis 2 
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6. Vytvořít vrstvu respark_flood sjednocením respark_buf a flood 
zone (vrstva oblasti záplav): 
Vrstvu flood_zone přidáme do ArcMapu: City_layers\ flood_zone. 
Z tabulky obsahu přetáhneme flood_zone do modelu Site Analysis. 
Přidáme nástroj Union: ArcToolbox-Analysis Tools-Overlay-Union 
Upravíme nástroj Union 2: 2x klikneme-upravíme: 
Output Featureclass: nastavíme cestu do složky Analysis a zadáme název respark_ 
flood 
–OK. 
 
Spustíme. 
Zobrazení v ArcMap. 
Uložit model. 
 
V tabulce obsahu ArcMap vypneme zobrazení všeho kromě vrstvy respark_ flood. 
V tabulce obsahu ArcMap vymažeme respark_buf, res01buf, park02buf. 
Uložíme mapu v ArcMapu. 
 

BufferBuffer res01buf.shres01buf.sh
p

Parcel01mrParcel01mr
g

park02bufpark02buf

UnionUnion
respark_buf.respark_buf.

shpshp

flood_zoneflood_zone

Union (2)Union (2) respark_floorespark_floo
d.shpd.shp

 
 

Obr.3: Site Analysis 3 
 
Analýza GIS se zkládá z řetězce jednotlivých operací, které na sebe navazují, 
operace bývají opakovány s různými daty, při zpracovávání řetězce vznikají různé 
mezivrstvy. 
 
7. Generování skriptu z modelu: 
Model vytvořený v ModelBuilderu lze exportovat do skriptu. 
 
Model-Export-To Script-Python-uložit v Analysis pod jmenem site_analysis. 
V ArcToolboxu-PTM na nastroje_login-Add-Script-do Name a Label napsat 
site_analysis-Next-vybrat soubor se skriptem-Next-Finish. 
Způsob otevření skriptu: PTM na skript v ArcToolboxu-Editovat. 
Uložit model Site _Analysis. 
 
8. Vyhledání pozemků splňujících zadaná kritéria: 
Diagram celého procesu viz. Obr.4. Použijeme vrstvy low_river a respark_flood. 
 
Výběr pozemků ležících vně restpark_floods (oblastí obalových zón parků, 
obydlených pozemků a záplavové zóny): 
Pozemky uvnitř restpark_flood: 
Zobrazit vrstvu parcel01mrg v ArcMap. 
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Selection-Select By Location-vybrat:  
I want to: select features from  
the following layers: parcel01mrg 
that: intersect 
the feature in this layer: restpark_flood 
-Apply-Close. 
Přepnutí výběru: V tabulce obsahu ArcMap PTM na parcel01mrg-Selection-Switch 
Selection. 
 

vhodne pozemky

parcel01mrg

vyber
(prunik)

pozemky uvnitr
respark_flood

prepnuti
vyberu

pozemky vne
respark_floods

vyber
(se stredem uvnitr)

respark_flood

low_river

pozemky
prevazne

uvnitr low_river

vyber
volnych

pozemku

export

parcel02sel

 
 

Obr. 4: Vyhledání pozemků splňujících zadaná kritéria. 
 
 
Výběr pozemků ležících převážně uvnitř low_river (kombinace obalové zóny 
řeky a oblasti nížin): 
Zobrazíme low_river. 
Selection-Select By Location-vybrat: 
I want to: select from the currently selected features in 
the following layers: parcel01mrg 
that: have their center in the feature in this layer: low_river 
-Apply-Close. 
 
Vyhledání volných pozemků: 
Výběr volných pozemků prostřednictvím kódu využití pozemku: 
V databázi mají volné pozemky hodnoty kódu 700-799. 
Selection-Select By Attributes-vybrat: 
Layer: parcel01mrg 
Method: Select from current selection 
Zadat vzorec: [LANDUSE] >= 700 AND [LANDUSE] <= 799 
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-Apply-Close. 
 
Teď vybraná sada pozemků zahrnuje jen ty, které: 
-leží mimo záplavovou zónu 
-jsou vzdáleny minimálně 150 m od parků nebo obydlí 
-mají nadmořskou výšku menší nebo rovnu 356 m 
-jsou volné. 
 
Export vybraných pozemků do nového shapefile: PTM na parcel01mrg v tabulce 
obsahu ArcMap-Data-Export Data-zadat: 
Export: Selected Features 
Output shapefile or feature class: ...Analysis a nazvat parcel02sel 
-OK-Yes (Exportovat do mapy). 
Zrušit výběr prvků: Selection-Clear Selected Features. 
Uložit. 
 
Nalezení vhodných pozemků ležících v blízkosti silnic a uzlu kanalizace: 
Diagram celého procesu viz. obr.5. 
 

doplneni hodnoty
junc_dist

parcel02sel

doplneni poli
vzdalenosti

vyber
(do 50 m)streets

vybrane
pozemky

doplnení hodnoty
road_dist

zruseni
vyberu

vyber uvnitr
zony

junction
point

obalova zona
500 m a 1000 m

junction02 vyber obalove
zony 1000 m

obalova zona
1000 m

vybrane
pozemky

doplnení hodnoty
junc_dist

zruseni
 vyberu

vyber uvnitr
zony

parcel02sel
(s hodnotami
vzdalenosti)

zmena vybrane
obalove zony

obalova zona
500 m

 
 

Obr. 5: Diagram nalezení vhodných pozemků ležících v blízkosti silnic a uzlu kanalizace. 
 
Doplnění 2 polí ve vrstvě pozemků ROAD_DIST a JUNC_DIST: 
PTM na parcel02sel v tabulce obsahu v ArcMap-Open Attribute Table-Opinions-Add 
Field-zadat: 
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Name:ROAD_DIST 
Type: Short Integer 
-OK.  
 
To stejné pro JUNC_DIST. 
 
 
 
Nalezení pozemků vzdálených maximálně 50 metrů od silnice: 
V tabulce obsahu v ArcMap mít vybrané jen vrstvy: parcel02sel a streets. 
Selection-Select By Location-vybrat: 
I want to: select features from 
the following layers: parcel02sel 
that: are within a distance of 
the feature in this layer: streets 
Apply a buffer to the features in streets of: 50 m 
-Apply-Close. 
 
Doplnění hodnoty pole ROAD_DIST: 
Edit-Start Editing-vybrat: 
project\Analysis- 
OK (ignorovat hlášku o souřadnicovém systému)-zkontrolovat: 
Target:parcel02sel 
-PMT na parcel02sel v tabulce obsahu ArcMap-Open Attribute Table (vybrané 
pozemky do 50 m jsou zvýrazněny)-PMT na záhlaví pole ROAD_DIST-Calculate 
Values-zadat: 
ROAD_DIST=:50 
-OK (U vybraných pozemků v poli ROAD_DIST byla doplněna hodnota 50, u 
ostatních je 0). 
Editor-Stop Editing (Save Edits). 
 
9. Změření a doplnění vzdálenosti od uzlu kanalizace: 
Vyhledat pozemky, které leží ve vzdálenosti 500 m a 1000 m od hlavního uzlu 
kanalizace, tzn. v nastroje_login vytvořit nový model, viz. Obr.6. 
(Dissolve type zvolte ALL.) 
Spustit. 
Přidat do mapy výslednou vrstvu junction02. 
Uložit model pod názvem Junction Buffer. 
Zobrazit junction02 bez výplně. 
Pozemkům, které jsou vzdáleny 500 až 1000 m od uzlu doplníme informaci o jejich 
vzdálenosti: Panel Tools-Select Features-vybrat vzdálenost (500-1000) m –Select By 
Location-zvolit: 
I want to: select features from 
the following layers: parcel02sel 
that: have their center in 
the feature in this layer: junction02 
Use selected features 
-Apply-Close. 
 
Editor-Start Editing-zkontrolovat zda vybráno Target: parcel02sel 
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Otevřít Attribute table. 
JUNC_DIST doplnit 1000. 
Editor-Save Edits. 
Panel Tools-Select Features-vybrat vzdálenost do 500 m 
–Select By Location-zvolit: to stejné jako minule. 
V Attribute Table v JUNC_DIST doplnit 500. 
Editor-Save Edits. 
Editor-Stop Editing. 
 

junctionjunction
pointpoint

BufferBuffer
junctionbuf5junctionbuf5

00.shp00.shp

Buffer (2)Buffer (2) junctionbuf1junctionbuf1
000.shp000.shp

UnionUnion junction02.sjunction02.s
hphp

 
 

Obr.6: Junction Buffer 
 
10. Nalezení vhodných pozemků o odpovídající výměře: 
Minimální požadovaná plocha je 150 000 m2. 
 
Roztřídění pozemků podle plochy:  
V Attribute Table-AREA-Sort Descending. 
Žádný z pozemků nemá rozlohu 150 000 m2, největší ma 60 000 m2, tzn. buď musí 
město slevit z požadavků nebo zkoupit více pozemků. 
 
Prověření sousedících pozemků:  
Tools-Identify-zadat: 
Layers: parcel02sel (tím bude nastavena vrstva v níž se budou identifikovat prvky). 
Tak lze zjišťovat informace (klikat postupně na pozemky přiléhající od západu k uzlu 
kanalizace). 
 
Vyběr skupiny parcel a zjištění statistických údajů o ploše:  
Tools-Select Features-táhnout obdélník myší kolem společného rohu 4 sousedících 
pozemků. 
V Attribute Table-AREA-Statistics. 
 
11. Kontrola výsledků analýzy: 
Vyhledání pozemků o rozloze minimálně 150 000 m2: 
Zobrazit pouze vrstvu parcel01mrg. 
Zoom To Layer. 
Selection-Select By Attributes-zvolit: 
Layer: parcel01mrg 
Method: Create a new selection 
Fields: AREA 
[AREA] >= 150000 
-Apply-Close. 
Attribute Table-Selected (byly vybrány 3 pozemky). 



 12

Kód (LANDUSE) má pouze jedna plocha. 
 
Zobrazení vybraných pozemků s vrstvami kritérií: 
Zobrazit pouze vrstvy flood_zone a respark_flood. 
Zobrazit pouze low_river. 
Zobrazit pouze river04buf. 
 
Jeden pozemek vyhovuje všem požadavkům kromě toho, že je vzdálen od řeky více 
jak 1000 m, proto z něho vytvoříme vrstvu alternative site s alternativní lokalitou. 
 
Vytvoření vrstvy s alternativní lokalitou: 
Vybereme pouze tento pozemek: Tools-Select Features. 
PTM na parcel01mrg-Selection-Create Layer From Selected Features. 
V tabulce obsahu přejmenovat nově vzniklou vrstvu na alternative site. 
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VÝSLEDNÉ ZOBRAZENÍ VSTEV PO ANALÝZE:


