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ÚÚvodvod

KartografieKartografie prochprocháázzíí zmzměěnami v nami v 
poslednposledníích desetiletch desetiletííchch

DDůůvodem rozvoj povodem rozvoj poččíítataččových technologiových technologiíí

HovoHovořřííme o dobme o doběě geografickgeografickéé informaceinformace
a a geografických informageografických informaččnníích systch systéémmůů

JakJakáákoli informace, kterou je mokoli informace, kterou je možžnnéé
zazaččlenit na nlenit na něějakjakéé mmíísto v prostorusto v prostoru

NapNapřř. jihovýchodn. jihovýchodněě od mod měěsta Brna sta Brna 
jsou jsou ŠŠlapanicelapanice

GeografickGeografickáá informaceinformace

Brno

Šlapanice
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DDáámeme--li vli vííce ce „„prprůůsviteksvitek““ na sebe, na sebe, 
mmááme zme zááklad klad geografickgeografickéého ho 
informainformaččnníího systho systéému (GIS)mu (GIS)

GeografickGeografickáá informace nachinformace nacháázejzejííccíí se se 
na jednna jednéé „„prprůůsvitcesvitce““ se nazývse nazýváá vrstvavrstva

GIS mGIS můžůže obsahovat take obsahovat takřřka libovolný ka libovolný 
popoččet vrstevet vrstev

GeografickGeografickáá informace a GISinformace a GIS

Význam GISVýznam GIS

PPřři vzniku ve smyslu i vzniku ve smyslu GeographicGeographic
InformationInformation SystemsSystems (60. a 70. l(60. a 70. lééta)ta)

InformaInformaččnníí systsystéém, který m, který 
zaznamenzaznamenáávváá prostorovou lokalizaciprostorovou lokalizaci

Dnes GIS jako zkratka slov Dnes GIS jako zkratka slov GeographicGeographic
InformationInformation ScienceScience

VymezenVymezeníí GISGIS

Dálkový průzkum Země
(DPZ)

Databázové systémy  
(DBMS)

Digitální
kartografie

Počítačem podporované
projektování (CAD)

GIS

HistorieHistorie

PionýrskPionýrskéé obdobobdobíí (po(poččáátek 60. let tek 60. let –– 1975), 1975), 
ddůůleležžitý vliv pritý vliv průůkopnických osobnostkopnických osobnostíí a instituca institucíí
(zvl(zvlášášttěě univerzit) na dosauniverzit) na dosažženenéé výsledkyvýsledky
DruhDruháá ffáázeze (1973 (1973 -- zazaččáátek 80. let), ujednocentek 80. let), ujednoceníí
pokuspokusůů a a ččinnostinnostíí agenturami a institucemi na agenturami a institucemi na 
loklokáálnlníí úúrovnirovni
TTřřetetíí ffááze ze (1982 (1982 -- konec 80. let), dominuje konec 80. let), dominuje 
komercionalizace problematikykomercionalizace problematiky
ČČtvrttvrtáá, , sousouččasnasnáá ffááze, ze, uužživatelskýivatelský ppřříístup, stup, 
výraznvýraznáá konkurence poskytovatelkonkurence poskytovatelůů, slu, služžby ze by ze 
vzdvzdáálených serverlených serverůů, standardizace a tvorba , standardizace a tvorba 
otevotevřřených systených systéémmůů; zvy; zvyššuje se duje se důůraz na uraz na užživatele ivatele 
a moa možžnosti pounosti použžititíí

Struktura GISStruktura GIS

HardwarovHardwarováá
SoftwarovSoftwarováá
GeoinformaceGeoinformace
PersonPersonáálnlníí
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DigitalizaceDigitalizace

ppřřevedenevedeníí dat vdat v analogovanalogovéé formforměě do do 
formy digitformy digitáálnlníí
ManuManuáálnlněě (zad(zadáávváánníí dat prostdat prostřřednictvednictvíím m 
klkláávesnice, tak takvesnice, tak takéé tzv. tzv. vektorizacevektorizace))
AutomatickyAutomaticky (sn(sníímmáánníí mapy, fotografie, mapy, fotografie, 
obrazu skenerem)obrazu skenerem)
KombinacKombinacíí obou zmobou zmíínněěnýchných
HlavnHlavníí nedostatek digitalizace vyplývnedostatek digitalizace vyplýváá z z 
faktu, kdy vfaktu, kdy věěttššina map nebyla zhotovena ina map nebyla zhotovena 
pro jejich pozdpro jejich pozděějjšíší digitalizacidigitalizaci

Funkce GISFunkce GIS

ZnaZnaččnnáá ččáást funkcionality GIS je st funkcionality GIS je 
obdobnobdobnáá i jiným metodi jiným metodáám a m a 
nnáástrojstrojůům m 
Formou GIS je mnohdy snazFormou GIS je mnohdy snazšíší a a 
efektivnefektivněějjšíší

Funkce GIS ve Funkce GIS ve šškolstvkolstvíí

PomocPomocíí GIS nauGIS nauččit studenty, co je GISit studenty, co je GIS
Tvorba mapTvorba map
MoMožžnost pounost použžíít t freewarovfreewarovéé programy:programy:

-- Kristýna GISKristýna GIS (profesion(profesionáálnlníí GIS)GIS)
-- ArcExplorerArcExplorer (jen pro vizualizaci, (jen pro vizualizaci, 

snadnsnadnéé ovlovlááddáánníí, mal, maláá funkcionalita)funkcionalita)

GIS v praxiGIS v praxi

StStáátntníí sprsprááva a samosprva a samospráávava
EkologieEkologie
Geomorfologie a geologieGeomorfologie a geologie
HydrologieHydrologie
ZemZeměědděělstvlstvíí a lesnictva lesnictvíí
Doprava a inDoprava a inžženýrskenýrskéé ssííttěě
ZdravotnictvZdravotnictvíí, bankovnictv, bankovnictvíí a a 
managementmanagement
InternetovInternetovéé a mobilna mobilníí aplikaceaplikace
Soukromý sektorSoukromý sektor

GIS v praxi IIGIS v praxi II

Tvorba mapTvorba map
ZobrazovZobrazováánníí datdat
UloUložženeníí datdat
ModelovModelováánníí
AnalýzyAnalýzy
DZO DZO (digit(digitáálnlníí zpracovzpracováánníí obrazu) obrazu) ve vazbve vazběě
na DPZ na DPZ (d(dáálkový prlkový průůzkum Zemzkum Zeměě))
RozhodovacRozhodovacíí procesyprocesy
Tvorba metadatTvorba metadat ((„„dat o datechdat o datech““))
Publikace map, modelPublikace map, modelůů na Webuna Webu
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GIS v praxiGIS v praxi

Tvorba mapTvorba map
ZobrazovZobrazováánníí datdat
UloUložženeníí datdat
ModelovModelováánníí
AnalýzyAnalýzy
DZO DZO (digit(digitáálnlníí zpracovzpracováánníí obrazu) obrazu) ve vazbve vazběě
na DPZ na DPZ (d(dáálkový prlkový průůzkum Zemzkum Zeměě))
RozhodovacRozhodovacíí procesyprocesy
Tvorba metadatTvorba metadat ((„„dat o datechdat o datech““))
Publikace map, modelPublikace map, modelůů na Webuna Webu
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GIS v praxiGIS v praxi

Tvorba mapTvorba map
ZobrazovZobrazováánníí datdat
UloUložženeníí datdat
ModelovModelováánníí
AnalýzyAnalýzy
DZO DZO (digit(digitáálnlníí zpracovzpracováánníí obrazu) obrazu) ve vazbve vazběě
na DPZ na DPZ (d(dáálkový prlkový průůzkum Zemzkum Zeměě))
RozhodovacRozhodovacíí procesyprocesy
Tvorba metadatTvorba metadat ((„„dat o datechdat o datech““))
Publikace map, modelPublikace map, modelůů na Webuna Webu

OPTIMALIZACE 
HASEBNÍCH OBVODŮ
PROSTŘEDNICTVÍM 
GIS

UUžžiteiteččnnéé odkazyodkazy

ArcExplorerArcExplorer –– GIS prohlGIS prohlíížžeečč zdarmazdarma
http://www.esri.com/software/arcexplorerhttp://www.esri.com/software/arcexplorer

IZGARD IZGARD –– prohlprohlíížžeečč armarmáádndníích datch dat
http://arwen.ceu.cz/website/dmu25lm1/viewer.htmhttp://arwen.ceu.cz/website/dmu25lm1/viewer.htm

RegionRegionáálnlníí informainformaččnníí systsystéémm
http://brno.risy.cz/CZ/pg_5848_cz.htmlhttp://brno.risy.cz/CZ/pg_5848_cz.html

MAPOVMAPOVÉÉ ZDROJE NA ZDROJE NA 
INTERNETUINTERNETU

RNDr. TomRNDr. Tomášáš ŘŘezneznííkk
ŠáŠárka rka PleskaPleskaččovováá
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Data na internetuData na internetu

VelkVelkéé mnomnožžstvstvíí datdat
StatistickStatistickáá data data –– vhodnost jako podklad pro vhodnost jako podklad pro 
ttéématickmatickéé mapymapy
Mapy na internetuMapy na internetu
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WMS server CENIA

ArcIMS server Ministerstva 
životního prostředí

WMS server ResMap

klient

Chci ortofoto rektorátu MU

Tady je…☺

Chci družicový 
snímek Arktidy

Chci vidět soustavu 
NATURA 2000

<is type="WMS" name="">
<is_part host=„geoportal.cenia.cz/cgi-bin/crtopo?Version=1.1.1" service="WMS" 

layers="" other=„ceu_b_ortorgb05m“;&ampStyles=" format="image/gif" proj="102067" />

<is type="WMS" name="">
<is_part host=„resmap.com/cgi-bin/crtopo?Version=1.1.1" 

service="WMS" layers=„L7_TCM" other=„&Styles=" 
format="image/gif" proj=„4326" />

<is type="ArcIMS" name="Topografická mapa 1 : 200 000">
<is_part host="xeon.env.cz" service="mzp_b_rtm" 

proj="102067" opacity="1" legend="no" /> 

Princip Princip 
mapových mapových 
sluslužžebeb

<%<%

DimDim in_in_servicetypeservicetype, in_host, in_, in_host, in_serviceservice, in_, in_queryquery
DimDim in_in_envelopeenvelope, in_, in_imwidthimwidth,in_,in_imheightimheight, in_, in_targetsrstargetsrs,in_,in_sourcesrssourcesrs,in_,in_clientclient, in_, in_layerslayers, in_legend, in_legend
DimDim envenv__arrayarray, legend_, legend_arrayarray, , layerslayers__arrayarray, host_, host_arrayarray, , serviceservice__arrayarray, , projproj__arrayarray
DimDim outout__urlurl, , outout_leg, _leg, outout__urllisturllist, , outout__leglistleglist
DimDim curcur__layerslayers, , curcur_legend, _legend, curcur__projproj, , curcur_host, _host, curcur__serviceservice
DimDim backgroundstringbackgroundstring, , envenv__stringstring, , legendstringlegendstring, , srssrs__stringstring, , layerstringlayerstring, , imim__stringstring

in_in_servicetypeservicetype = = RequestRequest..QueryStringQueryString("type")("type")
in_host=in_host=RequestRequest..QueryStringQueryString("host")("host")
in_in_serviceservice = = RequestRequest..QueryStringQueryString("("serviceservice")")
in_in_queryquery = = RequestRequest..QueryStringQueryString("("queryquery")")
in_in_envelopeenvelope = = RequestRequest..QueryStringQueryString("("bboxbbox")")
in_in_imwidthimwidth = = RequestRequest..QueryStringQueryString("("widthwidth")")
in_in_imheightimheight = = RequestRequest..QueryStringQueryString("("heightheight")")
in_in_targetsrstargetsrs = = RequestRequest..QueryStringQueryString("srst")("srst")
in_in_sourcesrssourcesrs = = RequestRequest..QueryStringQueryString("("srsssrss")")
in_in_clientclient = = RequestRequest..QueryStringQueryString("("clientclient")")
in_in_layerslayers = = RequestRequest..QueryStringQueryString("("layerslayers")")
in_legend = in_legend = RequestRequest..QueryStringQueryString("("lgndlgnd")")
''layerslayers="="HighwaysHighways,,StreetsStreets,,ParksParks 1,1,ParksParks 2"2"
''layerslayers="3,2,1,0"="3,2,1,0"

host_host_arrayarray = Split(in_host, ";", = Split(in_host, ";", --1)1)
serviceservice__arrayarray = Split(in_= Split(in_serviceservice,";",,";",--1)1)
projproj__arrayarray = Split(in_= Split(in_sourcesrssourcesrs,";",,";",--1)1)
envenv__arrayarray = Split(in_= Split(in_envelopeenvelope, ",", , ",", --1)1)
legend_legend_arrayarray = Split(in_legend, ";", = Split(in_legend, ";", --1)1)
layerslayers__arrayarray = Split(in_= Split(in_layerslayers, ";", , ";", --1)1)
outout__urllisturllist=""=""
outout__leglistleglist=""=""
'Response.'Response.WriteWrite "==>" & "==>" & UBoundUBound((layerslayers__arrayarray) & "<==") & "<=="

functionfunction extractMapextractMap((strngstrng))
URL_start0 = URL_start0 = InstrInstr((strngstrng,"OUTPUT"),"OUTPUT")
ifif URL_start0 > URL_start0 > --1 1 thenthen

URL_start = URL_start = InstrInstr(URL_start0, (URL_start0, strngstrng,","urlurl=")=")
URL_URL_endend = = InstrInstr(URL_start+15, (URL_start+15, strngstrng,""""),"""")
extractMapextractMap = = MidMid((strngstrng,URL_start+5,URL_,URL_start+5,URL_endend--URL_startURL_start--5)5)

elseelse
extractMapextractMap = "0"= "0"

endend ifif
endend functionfunction

Situace v Situace v ČČRR

ArcIMSArcIMS / WMS servery v / WMS servery v ČČRR

CORINE CORINE ČČR 1990R 1990
http://www.http://www.premathmodpremathmod..czcz//cgicgi--binbin//mapservmapserv?map=/?map=/homehome/www//www/virtualsvirtuals//
premathmodpremathmod..czcz//bnhbnh//corinecorine//corinecorine__wmswms.map.map

GEODIS, s. r. o. GEODIS, s. r. o. 
http://www.geodis.czhttp://www.geodis.cz

GeoportGeoportááll ZemZeměěmměřěřickickéého ho úúřřaduadu
http://http://geoportalgeoportal..cuzkcuzk..czcz

PortPortáál l žživotnivotníího prostho prostřřededíí (Ministerstva (Ministerstva žživotnivotníího prostho prostřřededíí))
http://www.http://www.xeonxeon..envenv..czcz

OmezenOmezeníí zemzeměědděělsklskéé výroby, statistiky výroby, statistiky ČČR (Výzkumný R (Výzkumný úústav zemstav zeměědděělsklskéé
ekonomiky)ekonomiky)
http://www.http://www.vuzevuze..czcz/CZ//CZ/

TT--Mapy, s. r. o.Mapy, s. r. o.
http://www.http://www.tmapservertmapserver..czcz//docsdocs/aplikace/index./aplikace/index.htmlhtml

TopografickTopografickáá mapa mapa ČČRR
http://www.http://www.premathmodpremathmod..czcz//cgicgi--
binbin//mapservmapserv?map=../?map=../bnhbnh/cechy//cechy/crcr__wmswms.map.map

TopoHelpTopoHelp ČČRR
http://www.thttp://www.t--mapy.mapy.czcz//docsdocs/aplikace/index./aplikace/index.htmlhtml

ArcIMSArcIMS / WMS servery v / WMS servery v ČČRR

ÚÚHHÚÚLL
http://212.158.143.149/http://212.158.143.149/owsows//wmswms..phpphp
http://212.158.143.149/http://212.158.143.149/cgicgi--
binbin//mapservmapserv?map=/?map=/mntmnt/data//data/projproj//oprloprl_2003/_2003/wmswms.map.map
http://212.158.143.149/http://212.158.143.149/owsows//wmswms__jtskjtsk..phpphp
http://212.158.143.149/http://212.158.143.149/cgicgi--binbin//wfswfs??serviceservice=WFS=WFS

PortPortáál vel veřřejnejnéé sprspráávyvy
http://http://geoportalgeoportal..ceniacenia..czcz/ / 
http://http://arwenarwen..envenv..czcz//

ArcDataArcData Praha, s. r. o. Praha, s. r. o. 
http://www.metadata.http://www.metadata.arcdataarcdata..czcz

GeofondGeofond
http://http://mapmakermapmaker.geofond..geofond.czcz//

Mapový server AOPKMapový server AOPK
http://www.http://www.mapmakermapmaker..aopkaopk..czcz

ČČeskeskáá geologickgeologickáá sluslužžbaba
http://nts2.http://nts2.cgucgu..czcz//servletservlet//pagepage?_?_pageidpageid=677,687,683&_=677,687,683&_daddad=portal=portal
30&_30&_schemaschema=PORTAL30=PORTAL30
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ArcIMSArcIMS / WMS servery v / WMS servery v ČČRR
Mapový server JihomoravskMapový server Jihomoravskéého krajeho kraje

http://mapy.krhttp://mapy.kr--jihomoravsky.czjihomoravsky.cz
GeoportGeoportááll kraje Vysokraje Vysoččinaina

http://mapy.http://mapy.krkr--vysocinavysocina..czcz//cgicgi--
binbin//mapservmapserv..exeexe?map=/gis/projekty/?map=/gis/projekty/vysocinavysocina/ / vysocinavysocina__wmswms.map.map

Mapový server JihoMapový server Jihoččeskeskéého kraje ho kraje 
http://gis.krajhttp://gis.kraj--jihoceskyjihocesky..czcz//

Mapový server KarlovarskMapový server Karlovarskéého krajeho kraje
http://mapy.http://mapy.krkr--karlovarsky.karlovarsky.czcz//

GIS Web KrGIS Web Kráálovehradecklovehradeckéého krajeho kraje
http://www.http://www.krkr--kralovehradeckykralovehradecky..czcz//scriptsscripts/detail./detail.phpphp?id=2520?id=2520

Mapový server LibereckMapový server Libereckéého krajeho kraje
http://mapy.krajhttp://mapy.kraj--lbclbc..czcz

MapovMapovéé sluslužžby Plzeby Plzeňňskskéého krajeho kraje
http://mapy.http://mapy.plzenskyplzensky--kraj.kraj.czcz

Mapový server StMapový server Střředoedoččeskeskéého krajeho kraje
http://mapy.http://mapy.krkr--stredoceskystredocesky..czcz//

GIS Web PardubickGIS Web Pardubickéého krajeho kraje
http://www.http://www.pardubickykrajpardubickykraj..czcz/index./index.aspasp??themathema=2679=2679

Mapový server ZlMapový server Zlíínsknskéého krajeho kraje
http://mapyhttp://mapy krkr--zlinskyzlinsky czcz//

PraxePraxe

ArcExplorer 9.1 – Java Edition

22,9 MB 
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DDěěkujeme za pozornostkujeme za pozornost

RNDr. TomRNDr. Tomášáš ŘŘezneznííkk
ŠáŠárka rka PleskaPleskaččovováá
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