
Jak nainstalovat ArcGIS 

 

1) Zašlete email panu RNDr. Václavu Stacke, PhD. (stacke@cbg.zcu.cz), že potřebujete 

autorizační kód pro spuštění ArcGIS for Desktop. 

2) Dostanete autorizační kód ve tvaru např. EVA123456789. 

3) Na adrese http://www.esri.com/software/landing_pages/arcgis/desktop-ed.html zvolíte 

volbu "I have an ArcGIS Education Edition authorization code". 

4) Vzhledem k tomu, že byste měli mít již funkční účet u ESRI z předmětu např. KMA/UGI, 

přihlásíte se tedy pod tímto účtem. Nemáte-li účet vytvořený, založte si jej. Po přihlášení 

budete vyzvání ke vložení autorizačního kódu. Učiníte tak. 

5) Budete přesměrováni na stránku, kde si v anglickém jazyce přečtete, zda váš počítač 

splňuje požadavky pro stažení a následnou manipulaci s ArcGIS for Desktop. Pokud 

splňujete požadavky, kliknete vpravo dole na tlačítko pro Download. Pokud ne, 

nainstalujte si požadované programy (jedná se povětšinou jen o program pro „odzipování“ 

daného balíčku, který si následně stáhnete). Je důležité mít také odpovídající Microsoft 

.NET Framework. 

6) Pokud jste již stiskli tlačítko Download, byli jste přesměrováni na další stránku. Zde jste 

vyzváni ke stažení ArcGIS for Desktop 10 Education Edition a ArcGIS for Desktop 10 

Tutorial Data. Stáhněte si minimálně ArcGIS for Desktop 10 Education Edition, to je 

samotný program. Druhá položka, ArcGIS for Desktop 10 Tutorial Data, je volitelná, leč 

doporučená. Jedná se o data, která jsou vhodná k procvičení práce s celým ArcGIS 

Desktop. Zde je dobré mít trpělivost, jelikož se jedná o objemná data, takže stahování 

potrvá trochu déle.  

7) Po kávičce, kterou jste vyplnili čas, kdy se stahovaly výše zmíněné položky, se již můžete 

pokusit o instalaci. Spusťte ArcGIS for Desktop 10 Education Edition jako virtuální DVD 

(např. pomocí programu DAEMON Tools Lite) nebo odzipujte stažený soubor ArcGIS for 

Desktop 10 Education Edition. 

http://www.esri.com/software/landing_pages/arcgis/desktop-ed.html


a)  Pokud jste spustili ArcGIS for Desktop 10 Education Edition jako virtuální DVD, 

objevilo se před vámi toto okno: 

 
Klikněte na tlačítko Setup u položky ArcGIS for Desktop. 

b) Pokud jste soubor „odzipovali“,  rozklikněte adresář Desktop a spusťte soubor 

Setup.exe. 

8) V obou případech se zobrazí okno:  

 
Dejte „Next“, následně zaškrtněte souhlas, že akceptujete podmínky používání programu 

a opět stiskněte „Next“.  

9) Vzhledem k využití programu dále nechte zaškrtnuté políčko „Complete“. Tím pádem se 

nainstalují všechny možnosti ArcGIS for Desktop. Zvídavý žák si může vybrat jen některé 

části ArcGIS for Desktop, tj. „Custom“, leč tato volba není doporučena, protože ani 

zvídavý žák přesně neví, jaké části mu budou v průběhu studia k užitku. 



 
10) Dále máte možnost, do jakého adresáře chcete ArcGIS nainstalovat. Doporučuje se nechat 

adresář programem nabízený. Stiskněte tlačítko „Next“. Budete otázáni na totéž jen u 

programu Python, který je doplňkem ArcGIS. Tedy „Next“ je další volbou. Po dalším 

„Next“ se již spustí instalace. Čas na další kávu... 

11) Nyní nás čeká vyplnění okna, které se po úspěšné instalaci objevilo na naší obrazovce.  

 
Zaškrtneme ArcInfo (Single Use). Tím se aktivuje tlačítko „Authorize Now“, na které 

klikneme. Objeví se nové okno: 



 
Necháme zaškrtnuté políčko „I have installed my software and need to authorize it.“ a 

dáme tlačítko „Další“. V dalším okně necháme zaškrtnuté první políčko „Authorize with 

ESRI now using the Internet.“ V dalším okně vyplníme údaje o nás (Organization: 

University of West Bohemia). 

12) Další okno vyplníme podle obrázku: 

 
13) V dalším okně již vložíme náš autorizační kód např. EVA123456789. 

14) Další okno přeskočíme, necháme zaškrtnutu první možnost. Totéž uděláme s dalším 

oknem, klikneme na „Další“. Nakonec jen „Dokončit“. 

15) Nyní zavřeme všechna okna a můžeme spustit třeba ArcMap.  

Další možností, jak si stáhnout ze stránek ESRI ArcGIS for Desktop, je možnost následující. 

ESRI nabízí Trialovou verzi na šedesát dní. Navštívíte stránky www.esri.com, v záložce 

„Products“ zvolíte ArcGIS Desktop a na další stránce kliknete na tlačítko „60-Day Free 

Trial“. Následně se dostanete na stránku  

http://www.esri.com/


 

kde zvolíte uprostřed stránky volbu „I have an Esri Account“, a poté se přihlásíte. Pokud účet 

nemáte, vytvořte si jej. 

Budete přesměrováni po úspěšném přihlášení na stránku s návodem ke stažení ArcGIS 

Desktop a dalších doplňků. Ve spodní části si stáhnete položku ArcGIS for Desktop. Bude 

vám přidělen autorizační kód ve tvaru např. EVA123456789. Poté budete postupovat podle 

předchozích kroků, body 7 až 15. Pokud již máte autorizační kód od univerzity, vložíte jej 

místo kódu, který vám byl přidělen společností ESRI. 

 

 

 

 


