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Informator Nawigacyjny

Wprowadzenie

I

nformator dróg wodnych regionu wodnego Górnej Odry został wykonany na przełomie roku
2011/2012 ze środków Narodowego Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stanowiło to realizację ustawowego obowiązku, nałożonego na administrację dróg wodnych, o którym mowa
w art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.
857 z późn. zm.).
Informator dróg wodnych regionu wodnego Środkowej Odry obejmuje swoim zasięgiem następujące
śródlądowe drogi wodne:
•
Rzekę Odrę od km 51,2 do km 98,6 (od Raciborza do Kędzierzyna-Koźla),
•
Kanał Gliwicki od km 0,0 do km 41,2,
•
Kanał Kędzierzyński od km 0,0 do km 5,6.
Celem opracowania niniejszego serwisu mapowego było zapewnienie użytkownikom wybranych dróg
wodnych administrowanych przez RZGW w Gliwicach
informacji o szlakach żeglownych i danych dotyczących warunków nawigacyjnych, w tym w szczególności:
•
oznakowania nawigacyjnego znakami żeglugo-

wymi regulującymi ruch żeglugowy na drogach
wodnych,
•
lokalizacji śluz żeglugowych (wraz z ich podstawowymi parametrami) oraz usytuowania jazów
piętrzących wodę,
•
kilometraża drogi wodnej,
•
wyznaczonych miejsc postoju, portów, nabrzeży przeładunkowych, rozgałęzień dróg wodnych, urządzeń wodnych, dopływów,
•
parametrów eksploatacyjnych przęseł żeglugowych w mostach.
Pozostałe informacje dla użytkowników śródlądowych dróg wodnych są natomiast publikowane na
stronie: www.informator.wroclaw.rzgw.gov.pl. Dotyczą one:
•
głębokości tranzytowych dla poszczególnych
odcinków dróg wodnych, odniesionych do stanów wody,
•
komunikatów informujących o aktualnych warunkach na poszczególnych odcinkach dróg
wodnych dla żeglugi,
•
czasowych oraz trwałych ograniczeń nawigacyjnych w ruchu żeglugowym.

Okno serwisu mapowego
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łówne okno serwisu mapowego Informatora
dróg wodnych regionu wodnego Środkowej

Odry, przedstawione na rysunkunr 1 składa się z
sekcji opisanych poniżej.

Rys nr 1 Okno serwisu mapowego
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Sekcja A – Okno widoku mapy
W oknie mapy wyświetlane są informacje przestrzenne zgodnie ze zdefiniowaną symbolizacją

wraz z podkładami referencyjnymi (np. ortofotomapa).

W lewym dolnym rogu wyświetlana jest podziałkaliniowa wynikająca z aktualnie wybranej skali.
W oknie mapy wyświetlanajest kontrolka nawi-

gacji zawierająca funkcje pozwalające na nawigację po mapie (przybliżanie i oddalanie widoku oraz
przesuwanie mapy).

Pasek narzędzi zlokalizowany jest w prawnym górnym rogu okna informatora.

Daje on możliwość wyboru następujących funkcji:
•
•
•

powiększanie i pomniejszanie
widoku mapy
przesuwanie
mapy
cofanie widoków mapy
lub przejście do następnych

•

powrót do pełnego
widoku mapy

•

identyfikacja - pozwala pobierać
informacje z bazy danych o
obiektach

•

zmierz – pozwala mierzyć odległości
i powierzchnie na mapie

•

wprowadź współrzędne – pozwala
na wyświetlenie punktu o zadanych
współrzędnych

•

lupa – pozwala na powiększenie
wybranego fragmentu mapy

•

okienko podglądu – wyświetla widok
ogólny mapy

Sekcja C – Pasek zapytań i wyszukiwania

Zlokalizowany w prawym górnym rogu pasek zapytań i wyszukiwania pozwala użytkownikowi na wyszukiwanie obiek-

tów we wcześniej zdefiniowanych kategoriach jak również
po dowolnie wpisanej frazie (polecenie „Wyszukaj”).
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Sekcja B – Pasek narzędzi
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Sekcja D – Okno wyników wyszukiwania
W tym oknie są wyświetlane wyniki 

Sekcja E – Pasek informacyjny
Zawiera odnośniki do następujących stron internetowych:
•
RZGW Gliwice,
•
KZGW,

•
NFOŚiGW,
oraz odnośniki do stron zawierających:
•
legendę mapy,
•
instrukcję obsługi serwisu mapowego.

Nawigacja po mapie

N

awigacja po mapie odbywa się przy użyciu
myszki po wyborze odpowiednich funkcji z paska narzędzi lub znajdującej się na mapie kontrolki
nawigacji. Funkcje służące do nawigacji po mapie,
które są dostępne z paska narzędzi to:
•

www.informator.gliwice.rzgw.gov.pl

•

powiększanie i pomniejszanie
widoku mapy
przesuwanie
mapy

•
•
•

cofanie widoków mapy lub
przejście do następnych
powrót do pełnego
widoku mapy

wprowadź współrzędne – pozwala na
wyświetlenie punktu o zadanych
współrzędnych
Kontrola nawigacji pozwala na powiększanie i pomniejszanie widoku mapy, szybką zmianę poziomu
skalowego oraz przesuwanie mapy.
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Identyfikacja obiektów
apa serwisu Informatora dróg wodnych zawiera
informacje graficzne widoczne w oknie mapy oraz
zawarte w bazie danych informacje opisowe przypi-

sane do poszczególnych obiektów na mapie. W celu
przeprowadzenia identyfikacji obiektów, należy:
•
powiększyć mapę do żądanego widoku

www.informator.gliwice.rzgw.gov.pl
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•

kliknąć przycisk identyfikacji
, a następnie kliknąć na ekranie w miejscu, o którym
chcemy uzyskać informację

•

W tym przypadku mamy pięć warstw: mosty,
budowle, drogi, wody oraz warstwę zawierającą granicę RZGW Gliwice. Jeśli chcemy uzy-

•

w wyniku tej operacji na ekranie pojawi się
pasek informacji. Po jego rozwinięciu widzimy listę elementów, które nakładają się w
punkcie, który wskazaliśmy wcześniej.

skać szersze informacje o tych warstwach należy wskazać jedną z nich a następnie kliknąć
przycisk obok okna dialogowego.
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w wyniku powyższej operacji w oknie
pojawią się informacje o danym elemen-

cie, w tym przypadku o moście drogowym.
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Oznakowanie nawigacyjne

M

www.informator.gliwice.rzgw.gov.pl

apa serwisu Informatora dróg wodnych pozwala użytkownikowi drogi wodnej zapoznać się
przede wszystkim z oznakowaniem nawigacyjnym.

W celu przeprowadzenia identyfikacji oznakowania
nawigacyjnego, należy:
•
powiększyć mapę do żądanego widoku

UWAGA:
Ze względu na czytelność kompozycji mapowej znaki są wyświetlane w następujących skalach: 1:10000, 1:5000,
1:2500, 1:1500. Natomiast dla mostów: 1:2500, 1:1500.
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•

kliknąć przycisk identyfikacji
, a następnie kliknąć na znaku nawigacyjnym, o którym
chcemy uzyskać informację,
po wykonaniu tej operacji wyświetli się

okno zawierające powiększony symbol
graficzny znaku wraz z opisem jego znaczenia, w tym przypadku jest to znak B.1
„Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez
znak”
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Wyświetlanie zdjęć

M
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apa serwisu Informatora dróg wodnych pozwala
również na wyświetlenie wykonanych podczas
inwentaryzacji terenowej zdjęć, które są na mapie

oznaczone następującym symbolem aparatu fotograficznego.W celu wyświetlenia zdjęcia, należy:
•
powiększyć mapę do żądanego widoku

UWAGA:
Ze względu na czytelność kompozycji mapowej zdjęcia są wyświetlane w następujących skalach: 1:5000, 1:2500,
1:1500.
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kliknąć przycisk identyfikacji
, a następnie kliknąć na ikonę aparatu fotograficznego
w miejscu z którego chcemy zobaczyć zdjęcie,

•

po wykonaniu tej operacji wyświetli się
okno dialogowe zawierające zdjęcie, które
można dodatkowo powiększyć klikając na
nie.
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Wyszukiwanie obiektów

W
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yszukiwanie obiektów w serwisie mapowym
może odbywać się poprzez wcześniej zdefiniowane zapytania:

•

z listy rozwijanej grupy należy wybrać interesujący nas obiekt:

•

po kliknięciu na przycisk „Znajdź” w oknie wyników wyszukiwania pojawi się wybrany obiekt:

•

Należy kliknąć na widniejącą na pasku wyszukiwania i zapytań interesującą nas kategorię tematyczną, a następnie wybrać grupę obiektów:

•

korzystając z funkcji „Zoom to” możemy się
przybliżyć i zobaczyć wybrany obiekt:
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Wyszukiwanie obiektów może odbywać się również poprzez wpisanie dowolnego wyrażenia:

•

Po wybraniu funkcji „Wyszukaj” znajdującą się
na pasku wyszukiwania i zapytań, wyświetlane jest okienko pozwalające na wpisanie dowolnego ciągu znaków:

•

W tym przypadku wyszukiwanie zwróciło
nam następujące wyniki widoczne w oknie
wyników:

•

korzystając z funkcji „Zoom to” możemy się
przybliżyć i zobaczyć wybrany obiekt:

Pomiar odległości i powierzchni
o dokonywania pomiarów (np. pomiędzy
obiektami) na mapie Informatora dróg wod-

Po wciśnięciu przycisku
funkcji "Zmierz"

pojawia się okno

nych służy funkcja „Zmierz”, która znajduje się na
pasku narzędzi.
www.informator.gliwice.rzgw.gov.pl
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Pierwszy przycisk pozwala na określenie współrzędnych punktu. Po jego zaznaczeniu, a następnie
kliknięciu w dowolnym miejscu na ekranie, w oknie
miarki pojawiają się współrzędne „x,y” wskazanego
punktu:
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Drugi przycisk pozwala mierzyć odległości na mapie. Po jego zaznaczeniu, należy kliknąć na mapie w
pierwszym punkcie pomiaru, następnie w kolejnym
punkcie i tak dowolną ilość razy. Aby zakończyć
etap pomiaru, należy w ostatnim punkcie kliknąć
dwukrotnie, wtedy w oknie miarki pojawia się łączna długość zaznaczonych odcinków:

Trzeci przycisk pozwala mierzyć powierzchnie
oraz odległości. Po jego zaznaczeniu, należy wskazać na mapie kolejne punkty określające poligon.
Aby zakończyć etap pomiaru, należy w ostatnim
punkcie kliknąć dwukrotnie, wtedy w oknie miarki

pojawia komunikat z długością obwodu oraz z jego
powierzchnią:

Aby anulować funkcję miarki, należy wskazać na
pasku narzędzi przycisk nawigacji

.

