
Úvod

Collector for ArcGIS je software 

od spoločnosti ESRI určený na 

zber a tvorbu GIS dát priamo v 

teréne. Je vytvorený predovšetkým 

pre mobilné zariadenia a tablety, 

pričom na pripravených dátach je 

možné pracovať v online alebo 

v offline režime a zmeny neskôr 

synchronizovať. 

Príklady využitia v teréne

Geofyzikálna prospekcia zaniknutých stredovekých dedín

V rámci geofyzikálnej prospekcie na zaniknutých dedinách Opatovice (okr. 

Břeclav) a Dolní Bojanovice (okr. Hodonín) bolo súčasne vykonávané 

vytyčovanie predpripravenej plochy a vlastné meranie. V desktopovej verzii 

ArcMap 10.3 boli pripravené štvorce, ktoré mali v atribútovej tabuľke pre stav 

štvorca povolené hodnoty: nezmerané, vytýčené, zmerané (obr. 1). Priebežné 

zaznamenávanie umožnilo lepšiu koordináciu prác geodeta a geofyzikov. 

Na druhej strane by v tomto prípade úplne postačil aj vytlačený plán lokality, 

do ktorého by sa potrebné údaje zakresľovali. Výhodou bola jednoduchá 

synchronizácia aktuálnych dát z terénu s desktopovou verziou na konci 

každého dňa. V teréne sa pracovalo v offline režime.

Výhody

Všeobecne vhodnejšie používať pri veľkých

lokalitách a územiach a väčšom obnose dát.

Výber ľubovoľného množstva podkladových máp

dostupných na GIS serveroch (ČÚZK, ArcGIS

Online, atď.).

Synchronizácia nazbieraných dát so stolnou

verziou GIS (online alebo offline).

Možnosť zdieľania dát v rámci vytvorených 

skupín.

Nastavenia právomocí editovať, mazať a vytvárať

nové záznamy pre jednotlivých užívateľov.

Prepojenie s GPS lokalizáciou zariadenia.

Pripájanie obrazových príloh z terénu.

Efektný spôsob prezentácie archeologických dát.

Nevýhody

Nahranie vlastných podkladových máp je 

možné iba ako sú zverejnené ako webová 

služba.

Nie je možné vkladať georeferencované plány.

Nutnosť zriadenia účtu na ArcGIS Online

Obmedzené množstvo funkcií v programe.

Nemožnosť vytvorenia nových stĺpcov priamo

v teréne.

V prípade menších prác je stále praktickejšie 

použiť papierovú verziu mapy alebo službu 

ako Google maps a podobne. Časová 

náročnosť prípravy online dát je neúmerná ich 

následnému využitiu v teréne. 

Záver
Využitie Collector for ArcGIS má v archeológii potenciál. Nie je však vhodný pre všetky typy terénnych prác 

jednak kvôli svojej časovej náročnosti prípravy dát a kvôli malej flexibilite pri tvorbe nových stĺpcov, ak by sa 

počas zberu vyskytlo niečo nepredvídateľné. Zároveň pre základnú orientáciu v teréne môžeme na svojich 

zariadeniach využiť jednoduché, voľne dostupné mapy, ktoré nevyžadujú žiadnu prípravu. Na druhej strane 

možnosť prepojenia rôznych podkladových máp, rýchle zdieľanie nazbieraných dát v rámci vytvorených skupín 

a rýchla synchronizácia a updatovanie je pre niektoré projekty veľkou výhodou. Využiteľnosť programu môže 

byť ďalej testovaná na výskumoch napríklad pri sledovaní postupu dokumentácie objektov a podobne. 
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Android

• 4.0 alebo novšie

• ARMv7 alebo x86 procesor

• Podpora OpenGL ES 2.0

• GPS (nie je nutnosťou)

iOS

• iOS 8 a novšie

• iPhone, iPad, iPod 

touch

Windows

• Windows 10 a novšie 

(tablet aj PC)

Obr. 2: Holoubek. Podkladové mapy a namerané štruktúry.

Geodetický prieskum zaniknutého hradu Holoubek a jeho okolia

Úlohou geodetickej prospekcie na jeseň 2015 a na jar 2016 

na hrade Holoubek (1,5 km od dediny Plešice), bolo zdokumentovať 

súčasný stav zrúcaniny a zároveň preskúmať okolie hradu, kde sú 

známe ďalšie štruktúry, súvisiace s  jeho funkciou. (Merania prebiehali 

v rámci študentskej praxe za pomoci 3-4 totálnych staníc. Z toho 

dôvodu bolo nutné práce koordinovať, na konci dňa vždy spracovať 

namerané body a plánovať postup prác na ďalší deň.

Do podkladových máp v Collectore boli nahrané ortofotky, topografický 

plán a digitálny model reliéfu 5. generácie (obr. 2).  Možnosť 

prepínania medzi jednotlivými vrstvami uľahčila orientáciu v teréne a 

ľahšiu lokalizáciu štruktúr. Na konci každého dňa boli aktualizované 

namerané body zo všetkých prístrojov, prípadne doplnené 

zdigitalizované štruktúry. Práce prebiehali v offline režime.

Technické parametre

Bc. Michaela Prišťáková

Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Obr. 1: Opatovice. Priebeh vytyčovania a geofyzikálneho 

merania zaznamenaný v Collector for ArcGis.

Workflow

Príprava dát v ArcMap. Vrátane 

povolených hodnôt pre stĺpce v 

atribútovej tabuľke a symbológie.

Publikovanie na online účet. 

Nastavenie právomocí vytvárať, 

editovať a updatovať dáta.

Tvorba mapy v ArcGIS Online. 

Voľba podkladových máp, úprava 

vyskakovacích okien a popisov. 

Načítanie mapy v zariadení. Práca 

online alebo offline, synchronizácia 

po opätovnom pripojení na internet.


