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 1. ÚVOD 
 

1.1. GIS A INTERNET 

Geografické informa�ní systémy, pro které budeme dále užívat obvykle užívanou 

zkratku GIS, je pom�rn� mladý v�dní obor. Jeho vznik se datuje do 60. let tohoto století. 

Velký rozvoj tohoto oboru v sou�asné dob� zap�í�inil rychlý rozvoj techniky, který byl 

hlavním problémem rozvoje GIS v minulosti. Dnes se geografické informa�ní systémy �adí 

mezi nejrychleji se rozvíjející obory lidské �innosti, což dokazuje celosv�tový 20% ro�ní 

nár�st investic. Dalším významným aspektem rozvoje GIS je fakt, že 80% veškerých dat jsou 

prostorové povahy, tj. vztahují se k míst�m        v prostoru, lze je lokalizovat. Nejv�tším 

problémem sou�asných geografických informa�ních systém� tak z�stává �lov�k - uživatel, 

který nesta�í reagovat na tak velký rozvoj oboru.   

Ješt� rychleji se rozvíjí Internet – informa�ní dálnice, nebo-li celosv�tová 

informa�ní  sí�. Internet je v podstat� sí� propojující jednotlivé lokální sít� a nabízí 

mnoho užite�ných služeb, zvlášt� pak WWW ( world wide web ), která je  v sou�asné 

dob�  jednozna�n� nejrozší�en�jší a nejrychleji se vyvíjející   Internetovou službou. 

Výhodou Internetu je velmi rychlé celosv�tového rozší�ení, což znamená p�ipojení stále 

více a více lokálních sítí do celosv�tové sít�. Využitelnost Internetu je prakticky 

neomezená vzhledem k rychlému p�enosu a aktuálnosti informací v síti a stále v�tším 

možnostem využití multimediálních prvk� jako je grafika, zvuk, video apod. Lze 

p�edpokládat, že  se  díky snadnému p�ístupu a rychlému nár�stu uživatel� p�ipojených               

k Internetu, stane  Internet  zanedlouho sou�ástí našeho každodenního života.    

Spojení obou obor� je teprve na za�átku své dlouhé cesty. Cílem jsou 

interaktivní mapy voln� p�ístupné na Internetu, kde si uživatel definuje co pot�ebuje na 

map� zobrazit. Možnosti použití t�chto map je prakticky neomezené pro všechny oblasti 

lidské �innosti. Velká perspektiva obou obor�  a po�áte�ní stav  možností jejich spojení 

nabízejí pro �eskou republiku zachytit tento stav a nepodcenit perspektivu tohoto 

spojení.     
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1.2. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE        

Cílem diplomové práce Geografické informa�ní systémy v �eské republice         

a Internet  je podat komplexní p�ehled propojení dvou moderních obor�, sestavit 

p�ehledný materiál pro co nejširší okruh lidí pro snadnou a rychlou orientaci                  

v sou�asném sv�t� GIS v �eské republice a propojení na nejmodern�jší komunika�ní 

prost�edek - Internet. 

P�ekotný rozvoj obor�, zvlášt�  Internetu, a stále lepší technické vybavení 

po�íta�� dává velkou perspektivu spojení t�chto dvou obor� a zp�ístupn�ní tzv. živých 

interaktivních map na Internetu pro širokou ve�ejnost. To by m�lo zv�tšit zájem a 

pov�domí široké ve�ejnosti o prosp�šnosti geografických informa�ních systém�, nebo� 

jejich praktické využití je ve v�tšin� oblastí lidské �innosti. Nejv�tší p�ekážkou rozvoje 

GIS  v �eské republice, je v sou�asné dob�  neznalost možností využití, jistý respekt 

lidí z náro�nosti GIS, z �ehož vyplývá nedostatek kvalifikovaného personálu. 

Problémem jsou také finan�ní nároky zavedení GIS do praxe.          

 Hlavní úkoly diplomové práce:   

1. P�edstavit a zachytit sou�asný stav GIS v �eské republice ( 30.6.1999)         

a jeho perspektivu. 

2. Zam��it se na Internet jako moderní komunika�ní prost�edek a jeho možnosti 

využití a spolupráce s GIS. 

3. P�edstavit a porovnat veškeré softwarové platformy GIS dostupné v �eské 

republice z pohledu uživatele. Zvlášt� se zam��it na p�edstavení a porovnání 

GIS software pro publikování map na Internetu. 

4. Porovnat možnosti prezentace grafických výstup� z GIS z pohledu uživatele 

a jeho technických možností.  

5. Shromáždit informace o zdrojích digitálních mapových dat �eské republiky.      

 

Sou�ástí diplomové práce je samostatná Praktická �ást, která obsahuje: 

1. Vyhodnocení Dotazníku,  který byl p�ístupný na Internetu a podává skute�ný obraz 

stavu GIS v �eské republice v první polovin� roku 1999. 

2. Konkrétní ukázka aplikace GIS na území okresu Mladá Boleslav na platform� 

Autodesku. 
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2. GEOMATIKA 
 

Geomatika je v�dní obor vzniklý slovním spojením GEOgrafie  a inforMATIKA.        

V n�kterých pramenech je též uvád�no Geoinformatika. ( J. Ka�ok, 1997, str. 135 ) 

„Geomatika  je v�da, která zkoumá p�írodní a socioekonomické geosystémy 

(jejich struktury, vztahy, dynamiky, fungování v �ase, fungování v prostoru ), a to 

pomocí po�íta�ového modelování na základ� databází a geografických poznatk�.“         

( A. M. Berlant v J. Ka�ok, 1997, str.135 ) 

2.1. GEOMATIKA JAKO V�DA 

2.1.1. GEOMATIKA V SYSTÉMU V�D 

Geomatika je  v�da multidisciplinární. Spojuje tyto v�dní disciplíny: informatika, 

dálkový pr�zkum zem�, kartografie a geografie ( viz. Obr. �. 1 ). V poslední dob� se 

ješt�  p�idává aplika�ní obor, tzn. obor ve kterém je konkrétní aplikace GIS �ešena. 

Vymezení geomatiky v systému v�d je patrné z Obr. �. 2.  

 

Obr. �. 1: Vztah geomatiky  a nejbližších v�d 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: J. Ka�ok, 1997, str. 137.Upravil autor. 
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Obr. �. 2:  Geomatika v soustav� v�d 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Zdroj: J. Ka�ok, 1997, str. 137.Upravil autor. 

 

2.1.2. DEFINICE GIS 

Geografické informa�ní systémy ( dále jen GIS ) tvo�í �ást širší v�dní disciplíny 

– geomatiky.   

GIS, stejn� jako geomatika, je mladý obor, který nemá jednozna�nou 

terminologii. Existuje mnoho definic GIS. Lze �íci, že každý, kdo pot�ebuje n�jak 

definovat GIS, vybere ze známých definic to, co je pro n�j vhodné, a tím vytvo�í 

definici novou, nejlépe vyhovující jeho požadavk�m. V sou�asné dob� probíhá diskuse 

o terminologii GIS, v�etn� definice geografického informa�ního systému. Vzhledem 

k této probíhající diskusi na akademické p�d� a vzhledem k minimu  dostupné literatury 

o GIS v �eském jazyce jsme se rozhodli p�idržet se nejaktuáln�jšího zdroje 

pojednávajícího o definici pojmu GIS.  

„Geografický informa�ní systém je funk�ní celek vytvo�ený integrací 

technických a programových prost�edk�, dat, pracovních postup�, obsluhy, uživatel�     

a organiza�ního kontextu, zam��ený na sb�r, ukládání, správu, analýzu, syntézu             

a reprezentaci prostorových dat pro pot�eby popisu, analýzy, modelování a simulace 

okolního sv�ta s cílem získat nové informace pot�ebné pro racionální správu a využívání 

tohoto sv�ta. “ (P.Rapant, 1999, str.7 ) 

Stru�n� m�žeme GIS charakterizovat dle následujícího obrázku. 

 

Obr. �. 3:  K definici pojmu GIS 

GIS = HW + SW + DATA + UŽIVATELÉ + TECHNOLOGIE 

Upravil autor.      

 geomatika 

Technické v�dy 
Filozofické v�dy  

Matematické v�dy 

P�írodní v�dy 

Politické v�dy 

Sociální v�dy 
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2.1.3. HISTORIE GIS 

Historii GIS rozd�lujeme na 4 etapy vývoje. Tyto etapy úzce souvisí s rozvojem 

po�íta�� a systému programování.  

1.etapa:  60. léta až 1973 – prvn� užit termín GIS, paralelní vývoj v n�kolika 

p�íbuzných oblastech,  1. GIS – Kanadský Geografický Informa�ní Systém vyvinutý pro 

patronací kanadské vlády, další rozvoj p�edevším na amerických univerzitách. 

2.etapa:   od 1973 do po�átku 80.  let – rozší�ení GIS v návaznosti  na rozší�ení 

osobních po�íta��, první komer�ní software – ARC/INFO, po�átky GIS v �eské 

republice. 

3.etapa: od 1982 do konce 80. let – komercionalizace GIS, integrace 

databázových princip� s grafikou, po�íta�ové sít�. 

4.etapa:  90. léta  - velké rozší�ení GIS, uživatelský p�ístup, celosv�tová sí� 

Internet, standardizace GIS. 

 

Dle architektury d�líme GIS na t�i generace.  

1. generace:  údaje o objektech jsou ukládány sekven�n� v souborech, p�ídavných 

atribut� bylo velmi málo. 

2. generace:  - rela�ní databázové systémy, v�tšina sou�asných systém� používá 

tento typ architektury, nej�ast�ji v provedení rozd�lení databáze na prostorovou      

a atributovou a jejich samostatné �ízení pomocí zvláštního softwaru pro zpracování 

prostorových údaj�, resp. RDBMS1 k zpracování atributových údaj�. 

3. generace: - objektov� orientovaní systémy, návaznost na rozvoj objektov� 

orientovaného programování, velmi perspektivní pro budoucnost.              

 

                                                 
1 RDBMS – rela�ní systém �ízení báze dat.  
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2.2. ZÁKLADY GIS 

2.2.1. FUNK�NÍ NÁSTROJE   

GIS se výrazn� liší od jiných informa�ních systém� prací s prostorovými daty, 

zvlášt� pak s jejich  topologickou �ástí , na základ� které mají schopnost provád�t 

prostorové   analýzy t�chto dat. 

„ Prostorová data   ( spatial data ) jsou data, která se vztahují k ur�itým míst�m 

v prostoru a pro která jsou na pot�ebné úrovni rozlišení známé lokalizace t�chto míst.“      

(P.Rapant, 1999, str.18 )  Prostorová data ve svém popisu zahrnují: 

1. údaje o poloze - geometrii, 
2. tématické údaje – atributy,  
3. prostorové vztahy – topologii,  
4. p�ípadn� �asové údaje. 

   

Analýza dat  - operace nad danými daty tak, že se vytvo�í data nová. K tomu 

slouží analytické operace. Mezi nejvýznamn�jší pat�í:  

� selekce – výb�r, 
� m��ení, nap�. po�tu, vzdálenosti, plochy apod., 
� buffer – obálka, 
� overlay – p�ekrytí. 

 

Na základ� možnosti analýzy nad prostorovými daty umož�uje GIS odpov�d�t 

na tyto základní typy dotaz�: 

 

Tab. �. 1:  Typy dotaz� GIS 

 

OTÁZKA TYP  OTÁZKY 
Co se nachází na …? LOKALIZACE 
Kde se nachází …? VYHLEDÁVÁNÍ 
Jaký je po�et …? �ETNOST 
Jak spolu souvisí …? SOUVISLOST 
Co se zm�nilo od …? TRENDY 
Co je charakteristické pro …? USPO	ÁDÁNÍ 
Co se stane když …? MODELOVÁNÍ 
Pro� …? P
Í�INY 
Co ud�lat aby …?  
Zdroj: Babický, 1996, str. 15-16. Upravil autor. 
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Geografické informa�ní systémy mají velmi široké využití snad ve všech 

oblastech lidské �innosti. Nej�ast�jší a nejperspektivn�jší využití GIS je v t�chto 

oborech: 

 

• vojenství 

• životní prost�edí 

• zem�d�lství a lesnictví 

• inženýrské sít� 

• telekomunikace 

• územní plánování 

• státní správa 

• zdravotnictví 

• záchranné služby 

• doprava 

• finan�nictví 

• obchod 

• správa zdroj�  

• archeologie 

• cestovní ruch 

• atd. 

 

Geografické informa�ní systémy se �asto za�azují podle jejich využití. P�íklady 

ukazuje následující tabulka: 

 

Tab. �. 2: Zkratky užívané v souvislosti s GIS 

ZKRATKA VÝZNAM 

AM/FM Automatické mapování/ údržba vybavení 

ISÚ Informa�ní systém o území 

ISŽP Informa�ní systém životního prost�edí 

KIS Kartografický informa�ní systém 

KIS Katastrální informa�ní systém  

LIS Informa�ní systém o území 

MIS M�stský informa�ní systém 

PIS Prostorový informa�ní systém 

RIS Regionální informa�ní systém 

RMIS Informa�ní systém pro správu zdroj� 

SIS Státní informa�ní systém 

VGIS Vojenskogeografický informa�ní systém 

VISÚ Vojenský informa�ní systém o území 

VTIS Vojenský topografický informa�ní systém 

Upravil autor. 
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2.2.2. TYPY DAT 

Nejd�ležit�jším prvkem každého GIS jsou data. Výzkum prokázal, že až 70% 

náklad� na GIS tvo�í získávání dat. V �SN 369001 jsou data definována takto: " Data 

jsou obrazy vlastností objekt�, vhodn� formalizované pro p�enos, interpretaci nebo 

zpracováním prost�ednictvím lidí nebo automat�." V GIS ozna�ujeme za data to, co je 

uloženo do databázových soubor� kv�li dalšímu zpracování.  

V GIS v�tšinou pracujeme s prostorovými daty a geodaty. Ty definujeme takto:  

"Prostorová data jsou data, která se vztahují k ur�itým míst�m v prostoru a pro která 

jsou na pot�ebné úrovni rozlišení známé lokalizace t�chto míst." 

"Geodata jsou data týkající se fenomén� p�ímo nebo nep�ímo svázaných s místy 

vztahujícími se k povrchu Zem�." ( P. Rapant, 1998, str. 18, 19 ) 

 Hlavní vlastností GIS je propojení prostorových a tématických ( atributových ) 

složek dat a analýza nad t�mito daty. Úplnou hierarchii  typ� dat v GIS ukazuje 

následující obrázek. 

 

Obr. �.4: Hierarchie typ� dat v GIS  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: V.Voženílek, 1998, str. 87. Upravil autor. 

 

Topologická složka dat - definuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými entitami 

map. Geometrická složka dat - vyjad�uje polohu objekt� prostoru pomocí sou�adnic.    

V po�íta�i mohou být zapsána bu� ve  vektorovém nebo rastrovém formátu.  

DATA V GIS 

PROSTOROVÁ TÉMATICKÁ 

�ÍSLA TEXT TOPOLOGICKÁ GEOMETRICKÁ 

ORIENTACE VNO	ENÍ DOTYK SPOJENÍ VEKTOROVÁ 

BODY LINIE POLYGONY SÍT� POVRCHY OBJEMY 

RASTROVÁ 
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Vektorová reprezentace je založena na vektorech, které jsou zapsány jako dva 

body pomocí sou�adnic. Základními prvky vektorové reprezentace je bod, linie              

a plocha, která je nej�ast�ji definována jako oblast uzav�ená liniemi.  

Rastrová reprezentace je tvo�ena p�ekrytím prostoru pravidelnou m�ížkou 

(maticí), nej�ast�ji �tvercovou. U každého prvku matice lze v základu definovat zda je, 

resp. není sou�ástí pat�i�ného objektu, což se vyjad�uje logickou 1, resp. 0. Ve 

složit�jších systémech lze každé bu�ce p�i�adit ur�itou hodnotu - tématický obsah. 

V sou�asných systémech jsou �ast�ji používána vektorová data s možností 

rastrových dat jako rast - podklad. P�esto jsou systémy pro použití rastrové 

reprezentace, zvlášt� tam, kde sb�r dat je možný jen v rastrové podob� ( nap�. dálkový 

pr�zkum Zem� ).  

Následující p�ehled uvádí výhody jednotlivých reprezentací. Co je výhodou pro 

jeden druh reprezentace, je nevýhodou pro druhý typ. 

 

Vektorová reprezentace: 

� objektová orientace dat 

� menší náro�nost na pam�� 

� možnost topologie a operací nad topologií 

� dobrá reprezentace 

� vysoká geometrická p�esnost 

� kompaktnost struktury 

� p�esné transformování sou�adných systém� 

 

Rastrová reprezentace: 

� jednoduchá struktura 

� snadná operace p�ekrytí 

� snadné polohové dotazy 

� jednoduchá tvorba uživatelských nadstaveb 

� jednoduchost simulací 

� snadná komprese dat 

 

D�ležitým parametrem dat v GIS je �as, který je významný u mnoha aplikací. 

Bohužel informace o �ase p�íliš zvyšuje složitost GIS systému, a vzhledem k velmi 

t�žké manipulaci s �asem jako atributem, se v sou�asných systémech mnoho nepoužívá. 



 11

Zcela zvláštním typem dat, který však stále více nabývá na významu, jsou 

metadata. Lze je definovat takto: "Metadata jsou data, popisující obsah, reprezentaci, 

rozsah (prostorový a �asový), prostorový referen�ní systém, kvalitu a administrativní, 

p�ípadn� i obchodní aspekty využití digitálních dat." ( P. Rapant, 1998, str. 17) Stru�n� 

�e�eno jsou to data o datech. Metadata lze d�lit do t�í kategorií: 

1. Sémantická metadata - popis obsahu dat 

2. Syntaktická metadata - formální popis dat, v�etn� struktury 

3. Pragmatická metadata - možnosti využitelnosti 

 

2.2.3. DATOVÉ MODELY 

S rychlým rozvojem hardwaru, zvlášt�  velikostí pam�tí, rychlostí 

mikroprocesor� a grafickým možnostem po�íta�� dochází ke sbližování GIS s ostatními 

informa�ními systémy. Proto se t�žišt� GIS p�esouvá do oblasti databází. Ty umož�ují 

ukládání všech dat z GIS do jediné báze dat, kterou spravuje jediný databázový program 

- DBMS ( DataBase Management System - systém �ízení báze dat ). Tento systém 

zabezpe�uje správu, ukládání, vyhledávání, bezpe�nost a integritu dat, minimalizuje 

redundanci dat, zabezpe�uje nezávislost na aplika�ních programech, apod.  

Z koncep�ního hlediska rozd�lujeme �ídící databázové systémy na �ty�i typy: 

� hierarchický systém 

� sí�ový systém 

� rela�ní systém 

� objektov� orientovaný 

 

Struktura hierarchického modelu je v podstat� soustava spojení všech záznam� 

ve form� stromu - jediná možná vazba je 1: N ( ve zvláštním p�ípad� 1:1 ). Spojení M:N 

musí být definováno jako M-násobek relací 1:A, což vede k zna�né redundanci dat. 

Neexistují ani spojení na stejné úrovni. Tyto nevýhody nevyrovná ani vysoká rychlost 

prohledávání a systém se v sou�asných GIS p�íliš nepoužívá. 

Generalizaci hierarchického modelu, kde je umožn�na relace M:A, nazýváme 

sí�ový model. Snižuje se tak redundance, ale naopak zvyšuje se velikost a složitost 

datových soubor�. Ani tento systém se v praxi p�íliš nepoužívá. 

Nejpoužívan�jším typem DBMS je rela�ní systém. Tento systém umož�uje 

všechny možné typy vazeb ( 1:1, 1:N, M:N ). Základem struktury je tabulka, kde se do 
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�ádk� ukládají jednotlivé entity ( prvky) a do sloupc� jejich atributy, �ímž jsou do 

tabulky uloženy i vzájemné vazby. Strukturou dat v tabulce se minimalizuje redundance 

dat a zjednodušuje, ale prodlužuje se prohledávání, které je sekven�ní. Propojení mezi 

jednotlivými tabulkami je realizováno pomocí klí��. Klí� je obecn� jedine�ný atribut, 

p�ípadn� kombinace atributy, z nichž však jeden musí být primární.  

Rela�ní model nám dovoluje operace, které d�líme na: 

- rela�ní algebru, tj. sjednocení, pr�nik, množinový rozdíl, symetrický rozdíl a 

kartézský sou�in; 

- rela�ní kalkul, který zahrnuje projekci, selekci a spojení.  

Všechny operace rela�ní algebry pracují s dv�ma tabulkami a vznikne nová 

tabulka s t�mito vlastnostmi:  

Sjednocení - všechny �ádky obou tabulek. 

Pr�nik - totožné �ádky z obou tabulek. 

Množinový rozdíl - všechny �ádky první tabulky, které se nevyskytují ve druhé tabulce. 

Symetrický rozdíl - všechny �ádky z obou tabulek, krom� t�ch, které se v obou 

tabulkách      vyskytují. 

Kartézský sou�in - spojuje �ádky tabulek systémem každý s každým. 

Operace rela�ního kalkulu tvo�í novou tabulku takto: 

Projekce - výb�r ur�ených sloupc� z jedné tabulky. 

Selekce - výb�r �ádk� dle zadaného kritéria z jedné tabulky. 

Spojení - podmnožina kartézského sou�inu dvou tabulek, kde se spojení vykoná jen 

tehdy, je-li spln�na daná podmínka. 

Novým a progresivním datovým modelem je objektov� orientovaný typ 

(OODBMS). Objektov� orientovaný typ se více p�ibližuje skute�né realit� sv�ta, což 

umož�uje snadné a intuitivní pochopení systému pro uživatele, a jednoduše spojuje 

všechny složky dat. Systém pracuje s tématickými objekty ( nap�. d�m, silnice, 

transformátor ). Tyto objekty jsou slu�ovány do t�íd tzv. zapouzd�ením, což objektu 

ur�uje jeho vlastnosti a chování. Jednou z d�ležitých vlastností je objekt� je d�di�nost, 

tj. dovolené a definované vlastnosti p�echázejí z p�edch�dce na následovníka ( nikoliv 

naopak ). V tomto modelu ztrácí pojem vrstva smysl a všechny topologické vztahy        

a komunikace se provádí pomocí objekt�. Nevýhodou objektov� orientovaných systém� 

jsou v�tší nároky na tv�rce aplikací a hardware, ale tuto nevýhoda je dostate�n� 

nahrazena mnoha výhodami. Budoucnost rozhodn� pat�í objektov� orientovaným 

systém�m. 
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3. TECHNOLOGIE PRO GIS 

 

3.1. INTERNET 

Oblast celosv�tových po�íta�ových sítí je v dnešní dob� v�bec nejrychleji se rozvíjejícím 

odv�tvím na sv�t� v�bec. Je tomu tak proto, že pot�eba komunikovat je jednou ze základních pot�eb 

�lov�ka, nebo� má-li �lov�k k dispozici �erstvé informace, je schopen ú�eln�ji pracovat a myslet. 

   

Internet je nejv�tší celosv�tová sí�, která propojuje skoro 50 milion� po�íta�� 

(odhad prosinec 1998, zdroj MF Dnes )  a umož�uje tak kontakt a p�ístup k informacím 

kolem 200 milion� lidí. Ke konci roku 1998 bylo k Internetu p�ipojeno více než 140 

zemí sv�ta. Po�et p�ipojených po�íta�� k Internetu se zvyšuje ro�n� p�ibližn�                 

o necelých 50%. 

V �eské republice má p�ístup na celosv�tovou sí� p�es 300 000 lidí. V�tšímu 

rozší�ení Internetu u nás brání jedny z nejvyšších  náklad� na p�ipojení na sv�t�. Tato 

situace je zp�sobena monopolem telekomunika�ní spole�nosti   SPT Telecom.   

  

3.1.1. ZÁKLADY INTERNETU 

Historie 

Internet vznikl p�vodn� jako po�íta�ová sí� pro vojenské ú�ely v USA v 60. 

letech tohoto století. Základní myšlenka této sít� spo�ívala v tom, že nem�la jedno 

centrální st�edisko �ízení. Výhoda této decentralizace tkví v tom, že p�i nefunk�nosti 

n�které �ásti je dostatek jiných funk�ních uzl�. Tato p�vodní sí� se nazývala 

ARPANET. V první polovin� 70. let p�ekra�uje si� hranice USA do západní Evropy. 

P�ipojením dalších uzl� mimo USA dochází k uvoln�ní technologie  k akademickým     

a v�deckým ú�el�m. Sí� ARPANET se stává páte�ní sítí mnohem v�tší soustavy uzl� – 

INTERNET. Velkému rozší�ení Internetu zap�í�inila možnost jeho komer�ního využití 

(1.polovina 90. let ). 

Historie Internetu v �eské republice se datuje od roku 1991, kdy se k síti 

p�ipojila páte� akademické sít� p�es poskytovatele Internetu EUNET. 
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 Dnes se bez Internetu neobejde žádná firma zabývající se po�íta�i, ale i firma, 

která pot�ebuje jakýkoliv druh informace. A to je v podstat� každá firma. Rychle se 

za�íná ší�it p�ipojení k Internetu i v jednotlivých domácnostech, zvlášt� ve vysp�lém 

západním sv�t�. 

 

Princip architektury 

Funk�nost Internetu umož�ují dva základní principy. Prvním z nich je 

architektura klient/ server, druhým je použití systému protokol�. Požadované informace 

jsou uloženy na vzdáleném po�íta�i – serveru, a uživateli jsou zprost�edkována pomocí 

aplika�ního programu -  klienta, který má uživatel používá ( nap�. Microsoft Explorer, 

Netscape Navigator a další ). Po�íta�e mezi sebou komunikují pomocí protokol�. 

Internet je založen na n�kolika vrstvovém systému protokol�. Mezi základní vrstvy 

pat�í: 

1. vrstva sí�ového rozhraní 

2. vrstva sí�ová 

3. vrstva transportní 

4. vrstva aplika�ní 

 

Každá vrstva muže být tvo�ena op�t n�kolika vrstvami.  

Ad.2:  Tato vrstva je reprezentována protokolem IP (  Internet Protocol ), který 

zajiš�uje distribuci dat mezi uzly. To �iní adresováním dle jednozna�ných IP adres. Ta 

je tvo�ena �tve�icí byt�, nap�. 193.85.227.21. 

Ad.3:  Tvo�ena protokolem TCP ( Transport Control Protocol ), který 

zabezpe�uje p�enos  dat.  

 

Protokol TCP/IP je základní architekturou Internetu, na které navazují další typy 

protokol� dle jednotlivých aplikací – služeb Internetu. Jednou z t�chto služeb je i DNS 

(Domain Name System ), která p�edstavuje jednozna�né p�i�azení symbolických jmen 

jednotlivých uzl� jejich �íselným adresám daných IP. Tato služba byla zavedena pro 

jednoduší zapamatování jednotlivých domén. P�íklad takové doménu vypadá takto: 

„students.zcu.cz“. Students znamená vlastní jméno uzlu; zcu – jméno subdomény, 

oficiáln� zaregistrovaná zkratka instituce p�ipojené k síti (zde pro Západo�eskou 

univerzitu); cz – hlavní doména ur�ující stát ve které je uzel zaregistrován, zde zna�í 

�eskou republiku. Spojené státy americké mají výjimku v hlavní domén�, která je 



 15

rozd�lena dle typu organizace ( nap�. edu – akademická instituce, gov – vládní instituce, 

com – komer�ní organizace ). Tato výjimka je zp�sobena vznikem Internetu v USA. 

Velkou výhodou Internetu je jeho nezávislost na platform�, �ili používaném 

opera�ním systému ( UNIX, všechny verze Microsoft Windows, OS2, Novell, Linux,    

X Window, MS-DOS a další ). To umož�uje architektura klient/ server a  protokol 

TCP/IP, jehož specifikace je ve�ejn� dostupná.   

 

Možnosti  p�ipojení  

Dnes už se k Internetu m�že p�ipojit každý. P�ipojení k síti umož�ují tzv. 

poskytovatelé. Ti spravují vždy svoji, tzv. lokální sí�, která je p�ipojena na Internet        

a umož�ují tak dalším lidem využívat jejich sí� k p�ístupu na Internet.  

Volba možnosti p�ipojení závisí na mnoha faktorech nap�. geografické poloze, 

finan�ním možnostem, požadavk� na rychlost, množství p�ipojených terminál� atd. 

Uživatel má dv� základní možnosti p�ipojení: 

1. komutovaná ( vytá�ená ) linka 

2. pevná linka 

 

3.1.2. SLUŽBY INTERNETU 

Internet nabízí mnoho služeb. Nejznám�jší a nejpoužívan�jší lze rozd�lit do 

t�chto skupin:  

1. Komunikace mezi uživateli: 

• e-mail – elektronická pošta 

• elektronické konference 

• USENET -  NetNews 

2. P�enos a vyhledání soubor�: 

• FTP 

• Archie 

3.  Informa�ní zdroje a databáze: 

• Gopher 

• Veronica 

• WAIS 

• WWW 
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4.  Ostatní služby: 

• telnet 

• NetFind 

• Finger 

• WHOIS 

• a další 

Každá služba má sv�j vlastní protokol ve své aplika�ní vrstv� základní 

architektury Internetu. 

   

Ad.1. Komunikace mezi uživateli 

A) ELEKTRONICKÁ POŠTA 

E – mail, jak je �asto elektronická pošta ozna�ována, je jednou z prvních a také 

nejpoužívan�jší službou Internetu. Princip elektronické pošty je shodný s poštou 

klasickou. P�enos dopis� se d�je pomocí sít�, služba je zdarma a doru�ení dopisu na 

libovolné místo p�ipojené k Internetu trvá n�kolik sekund. Nutná cílová adresa je dána 

strukturou jméno.uživatele@doménové.servery.  Nap�. Ondrej.Zak@students.zcu.cz – 

jednozna�n� ukazuje adresu studenta Západo�eské univerzity v �eské republice. 

K snadnému použití E-mailu slouží speciální softwarové produkty nap�. Pegasus Mail, 

Pine, Eudora a jiné. 

 

B) ELEKTRONICKÉ KONFERENCE 

Elektronické konference jsou v podstat� diskusní skupiny lidí na p�edem 

dohodnuté téma. V Internetu je velmi mnoho takových skupin s rozli�nými tématy. 

Diskuse se d�je prost�ednictvím E-mailu. Softwarov� jsou konference zajiš�ovány 

pomocí tzv. listserver�, zkrácen� listservy.  Chceme – li se p�ihlásit do diskusní skupiny 

s vybraným tématem musíme zaslat p�ihlašovací E-mail na adresu diskusní skupiny. Ta 

je ve standardním tvaru, který vypadá takto: listserv@doménové.servery. Listservery 

zajiš�ují veškeré administrativní služby kolem elektronické konference ( p�ihlášení, 

odhlášení, distribuce p�ísp�vk� apod. ). Vlastní diskuse v konferenci – posílání 

p�ísp�vku se d�je p�es adresu ve tvaru: jméno_konference@ doménové.servery.   
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C) USENET - NETNEWS 

Usenet News jsou, stejn� jako elektronické konference, diskusní skupiny. Rozdíl 

je v distribuci jednotlivých p�ísp�vk� do diskuse. V Usenet News nejsou p�ísp�vky 

rozesílány jednotliv� e-maily, ale jsou distribuovány protokolem NNTP ( Network 

News Transfer Protocol ), tj.p�ísp�vky jsou uloženy na serveru pevn� stanovenou dobu, 

po které jsou automaticky odstran�ny. �lenové jednotlivých musí být do skupiny 

p�ihlášeni, a poté mají umožn�n p�ístup na server, na kterém jsou jednotlivé p�ísp�vky 

uloženy.    V sou�asné dob� existuje  p�es 10 000 Usenet News skupin, které jsou 

organizovány do skupin a podskupin. Vytvo�ení nové skupiny na nové téma není 

jednoduchá záležitost a �ídí se danými pravidly. 

  

Ad.2. P�enos a vyhledání soubor� 

A) FTP 

File Transer Protocol (FTP) je ur�en pro p�enos soubor�. V celém Internetu je 

mnoho FTP server�, které jsou bu� anonymní, neboli ve�ejné, a nebo neve�ejné. FTP 

servery slouží jako archívy soubor� všech možných témat. Dnes jsou FTP servery 

p�ístupné i p�es WWW. V takovém p�ípad� funguje WWW jako brána nebo rozhraní 

k FTP server�, takže uživatel komunikuje s WWW serverem a ten komunikuje s FTP 

serverem.  

 

B) ARCHIE  

Procházet FTP servery p�i hledání konkrétní informace je velmi neefektivní       

a zdlouhavé. Proto byla vyvinuty servery Archie, které slouží k prohledávání FTP 

server�.        

 

Ad.3. Informa�ní zdroje a databází 

A) GOPHER 

Gopher je ur�en k zp�ístup�ován informací na Internetu. Na rozdíl od FTP však 

neumož�uje jejich p�enos, naopak však Gopher  poskytuje p�ímý p�ístup k informacím. 

Gopher server je tvo�en hierarchickou strukturou adresá�� a soubor�, podobn� jak je 

známe z opera�ních systém� MS Windows. Tvo�í tak distribuovaný informa�ní systém 

a je to v podstat� textový p�edch�dce WWW. P�esto se stále používá.       

 

 



 18

B) VERONICA 

Stejnou funkci jako Archie pro FTP plní Veronica pro Gopher. Veronica je 

systém pro vyhledávání informací dle klí�ových slov v Gopher serverech. Takových 

systém� existuje n�kolik a VERONICA pat�í k nejznám�jším z nich. 

  

C) WAIS 

Wide Area Information systém – WAIS je databázový informa�ní systém, který  

umož�uje hledání dokument� dle klí�ových slov.  

   

D) WWW 

World Wide Web ( WWW) je nejperspektivn�jší a nejrychleji se vyvíjející 

služba Internetu. Též je nejvíce využívanou službou, což je díky velkému komer�nímu 

využití a rozší�ení. WWW  je informa�ní systém umož�ující zobrazení nejen textových 

informací ( na rozdíl od výše uvedených služeb umož�uje zobrazit formátovaný text), 

ale i obrázk�, zvukových stop, video sekvencí ( multimediální prvky), ale také odkazy 

na jiné dokumenty kdekoliv na WWW serverech. Dokument, který obsahuje odkazy na 

jiné dokumenty ozna�ujeme jako hypertextový. Vytvo�ení  dokumentu pro WWW lze 

pomocí jazyka HTML  (Hyper Text Markup Language ). 

Dalším mocným nástrojem WWW jsou on-line formulá�e, které mžete vyplnit. 

P�íkladem takového formulá�e je dotazník GIS v �R a Internet, který je sou�ástí této 

diplomové práce a naleznete ho ne adrese http://193.85.227.21/GIS.  

Význam WWW vzr�stá také díky možnosti použití v�tšiny ostatních služeb p�es 

tuto službu. To umož�uje softwarové rozhraní, tzv.prohlíže�e. Nejznám�jší jsou Internet 

Explorer firmy Microsoft a Netscape Navigator firmy Netscape.  

Jednozna�ná adresa jednotlivých dokument� se nazývá URL ( Uniform 

Resource Locator ) a je jednozna�n� definována takto: 

Protokol://doménové.servery/cesta/soubor. Pro WWW se používá protokol http ( Hyper 

Text Transfer Protocol ).    

 

Ad.4. N�které další služby Internetu 

A) TELNET 

Telnet je v podstat� prostý terminálový emulátor. Telnet  umož�uje jednoduché 

spojení s po�íta�em n�kde jinde na Internetu a využívat vše, co tento po�íta� umož�uje. 
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B) NETFIND, FINGER, WHOIS 

Tyto služby pat�í do široké skupiny služeb, které umož�ují hledat uživatele,        

a informace o nich, p�ipojených k síti. 

 

3.1.3. INTERNET V �ESKÉ REPUBLICE 

Na uzemí �eskoslovenska se Internet rozší�il po listopadu 1989. V roce 1990 se 

�lenové sdružení uživatel� UNIXu (CSUUG) zasloužili o vytvo�ení dvou uzl�, v Ústavu 

aplikované kybernetiky v Bratislav� a na Vysoké škole chemicko-technologické 

(VŠCHT) v Praze, které byly p�ipojeny na infrastrukturu evropské sít� EUNET. 

V roce 1991 byla vytvo�ena sí�ová doména cs3 a její správou bylo pov��eno 

výpo�etní st�edisku p�i VŠCHT. Na konci téhož roku již bylo pod touto doménou 

registrováno 18 institucí. Na ja�e roku 1992 byly k Internetu p�ipojeny první 

akademické sít� DAMIS na pražském �VUT a CHEMNET na VŠCHT. Velkým 

impulsem pro další r�st �eského Internetu byl grant MŠMT (Ministerstvo školství, 

mládeže a t�lovýchovy) ve výši 20 mil. korun. Z této �ástky byl financován mohutný 

rozvoj akademických sítí. Na konci roku 1992 již bylo pod doménou cs registrováno    

48 subdomén. 

Po zániku federace byl zrušena doména cs a nahrazena doménou cz pro �eskou 

republiku. 

V roce 1995 dochází ke skute�nému komer�nímu rozší�ení Internetu u nás. 

Vzniká mnoho firem poskytujících Internet, jejichž seznam je uveden v tabulce �. 3. 

Nyní u nás existují dv� hlavní sít� - CESNET, který tvo�í p�edevším akademickou �ást 

sít� a ke své �innosti využívá linky SPT Telecomu, a EUNET, který používá vlastní 

optické kabely.  

V roce 1997 byl v �R zahájen provoz sít� TEN- 34 CZ. Projekt TEN ( Trans 

European Network ) je celoevropským projektem na podporu univerzitní sít�. �íslo 34   

v názvu znamená p�enosovou rychlost sít�, která �iní 34 Mbit/s. Tato akademická sí� 

spojuje všechna univerzitní m�sta u nás. 

Kompletní seznam všech Internetových služeb, tj. p�edevším www, ftp a gopher, 

ale i dalších jako nap�. listservery a ostatní služby, u nás s doménou cz, nebo 

poskytované �eskými spole�nostmi, lze najít v souboru:    

http://www.ces.net/cz/netrsrc/all-in-one.html 

 



 20

Tab. �. 3: Hlavní poskytovatelé Internetu v �eské republice 

 

Bohemia.Net IPEXnet 

CESNET NetForce 

CZCOM OASANet 

CZECH-NET PVT NET  

Eunet SpiNet 

GTS CzechCom SPT Telecom 

IBM a partne�i Telenor 

INECnet Video On Line 

Zdroj: Atlas �eského Internetu, IDG,1998. Upravil autor. 

 

 Cílem této kapitoly není komplexní výklad Internetu, jeho technologie a možností. 

Pokusili jsme se zde o velmi stru�ný p�ehled tak širokého pojmu, jakým Internet 

bezesporu je, se zam��ením na to, co by mohlo být využito v praktickém zavád�ní 

geografických informa�ních systém� na Internet. 
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3.2. SOFTWARE PRO GIS  

3.2.1. ZAHRANI�NÍ SOFTWARE 

V této kapitole se pokusíme p�edstavit veškerý GIS software dostupný v �eské 

republice. P�ehledy jsou se�azeny abecedn� dle jména zahrani�ního výrobce. 

 

Tab. �. 4:  GIS software zahrani�ních firem zam��ený 

 

Výrobce Zastoupení v �R Software 

Autodesk Autodesk AutoCAD Map, Autodesk World, 

Autodesk MapGuide 

Bentley Bentley System �R  MicroStation GeoGraphics Discovery, 

Continuum, GeoWater, … 

ERDAS ArcData Praha ERDAS Imagine, MapSheets, … 

ESRI ArcData Praha ARC/INFO, ARCVIEW, ARCCAD, 

MapObjects, Spatial Database Engine, 

ArcExplorer, Internet Map Server 

Intergraph Intergraph �R GeoMedia, GeoMedia Professional, 

GeoMedia Network, GeoMedia Web 

Map, MGE, FRAMME 

MapInfo Corporation Csmap  MapInfo, MapXtreme, MapXsite 

Smallworld SYKORA CZ  SmallworldGIS, SmallworldWeb 

Zdroj: Internet. Upravil autor. 

 

AUTODESK 

Firma Autodesk je p�edevším výrobcem velmi populárního grafického editoru 

AutoCAD, který je ur�en pro stava�e, stroja�e a další konstruktéry a návrhá�e.               

V posledních letech se firma rozhodla vstoupit i na gisovský trh s ucelenou �adou 

produkt�, které si zde postupn� p�edstavíme.   
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AutoCAD Map umož�uje automatické mapování, zahrnuje nástroje pro tvorbu, 

správu a výstup mapových dat v prost�edí CAD s mocnými nástroji pro integraci dat     

a základní analytické funkce. Je ur�en pro správce GIS, kte�í vytvá�ejí a spravují vlastní 

mapy a využívají je jako základ pro další analýzy a plánování. AutoCAD Map je 

založen na AutoCADu, umož�uje ukládat velmi p�esná data (reálná �ísla s dvojitou 

p�esností) a nabízí kompletní sadu nástroj� pro tvorbu a údržbu dat v tomto prost�edí. 

AutoCAD Map navíc umož�uje kompletní tvorbu a analýzu GIS topologií, tematické 

mapování a výkonné nástroje pro tisk mapových sestav. AutoCAD Map podporuje  

rastrovou grafiku pro zobrazení a vektorovou grafiku pro práci a umož�uje také 

p�i�azovat objekt�m alfanumerická data a vytvá�et vazby na externí databáze. Možnost 

importu a exportu z/do konkuren�ních GIS formát� je samoz�ejmostí, produkt též 

umož�uje importovat patnáct nejb�žn�jších rastrových formát�. 

Autodesk World je vhodný pro integraci rozsáhlých databází geografických dat. 

Produkt využívá výhody klasického GIS s velmi snadným ovládáním v prost�edí 

Microsoft Office. Mezi jeho hlavní funkce pat�í integrace, analýza a prezentace 

geografických dat. Autodesk World umož�uje  také tvorbu, editaci, zobrazování, 

výpo�ty a tvorbu dotaz� a sestav nad geografickými daty, které mohou zahrnovat jak 

vektorovou a rastrovou grafiku, tak i popisné alfanumerické informace v externích 

databázích. Systém obsahuje OLE rozhraní a integrovaný Visual Basic for Applications, 

což dovoluje vytvá�ení vlastních aplikací. Produkt pracuje p�ímo s databází MS Access , 

dále je kompatibilní s ostatními databázemi ODBC. Autodesk World obsahuje Seagate 

Crystal Reports, což je speciální aplikace s nástroji pro tvorbu graf� a tiskových sestav. 

Systém používá technologii klient-server, datové servery hlavní GIS softwar� sou�ástí 

produktu, možnost vytvo�ení vlastního rozhraní pro další datové formáty. 

Autodesk MapGuide je ur�en pro elektronické publikování dat. Produkt 

poskytuje nástroje pro zprost�edkování mapových aplikací prost�ednictvím 

Internetu/intranetu. Více o tomto produktu v kapitole 3.3. 

 

BENTLEY  

Po ukon�ení spolupráce firem Bentley a Intergraph si ob� spole�nosti rozd�lily 

výhradní práva na produkty takto: Bentley grafický systém MicroStation, Intergraph - 

modulární GIS systém MGE. Proto musela firma Bentley vyvinout vlastní GIS systém, 

který je sice pom�rn� mladý, ale zkušenosti vývojového centra firmy jsou dlouholeté, 
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vzhledem k vývoji MicroStationu a dalších produkt� v oblasti architektury,strojírenství, 

navrhování a konstrukcí. Nový produkt dostal jméno MicroStation GeoGraphics. Jak 

jméno napovídá produkt je postaven nad grafickým systémem MicroStation. 

MicroStation GeoGraphics �adíme mezi CAD/GIS produkty s kvalitními nástroji pro 

vstup, správu, analýzu a vizualizaci rastrových a vektorových dat. Kreslící nástroj je zde 

rozší�en o výkonné databázové rozhraní a výkonné funkce prostorové analýzy. Produkt 

je vytvo�en nejen pro koncové uživatele, ale i pro vývojá�e, proto je jeho architektura 

otev�ená a umož�uje tak rozši�ovat funk�nost aplikace na základ� požadavku uživatele. 

Produkt je též nezávislý na hardwarové platform� a opera�ním systému. MicroStation 

GeoGraphics p�ináší do prost�edí MicroStation širokou škálu prost�edk� pro vytvá�ení 

map a prostorovou analýzu  prost�ednictvím ú�inného, rozši�itelného a snadno 

použitelného prost�edí pro GIS a mapování. Software dopl�uje MicroStation o možnosti 

prostorové analýzy a topologie, vylepšené možnosti s externími databázemi, nástroje 

pro zpracování rastrových dat a celou sadu dalších funkcí. V produktu je použit 

objektov� založený výkres. 

Dalším softwarem v oblasti GIS firmy Bentley je MicroStation GeoOutlook. 

Jedná se o samostatný GIS a mapovací nástroje umož�ující p�ístup k dat�m a sloužícím 

k podpo�e rozhodování. Produkt obsahuje nástroje pro dotazování se a p�ístup k dat�m, 

základní prostorové analýzy a prezentaci dat a jejich reportování. Nabízí také podporu 

pro soub�žné prohlížení vektorových a rastrových dat. MicroStation GeoOutlook je 

optimalizován pro použití s MicroStation GeoGraphicsem a podporuje všechny 

standardní �ásti jeho projektu. MicroStation GeoOutlook také podporuje propojení 

s r�znými databázemi. 

Mezi dalším softwarem firmy Bentley, jejichž zam��ení je p�edevším CAD, jsou 

i nástroje propojující GIS a Internetu. Do této skupiny pat�í produkty ModelServer 

Discovery a ModelServer Publisher. Též v nejnov�jší verze produktu MicroStation 

GeoGraphics obsahuje v sob� p�ímo nástroje pro publikování na webu. Podrobn�ji        

o t�chto nástrojích v kapitole 3.3. 

 

ERDAS, ESRI 

Firma ARCDATA PRAHA je autorizovaným distributor softwaru amerických 

firem ESRI a ERDAS. Spole�nost ESRI  ( Environmental Systems Research Institute ) 

pat�í k pr�kopník�m GIS. Produkty této firmy prošly dlouhým vývojem, a proto pat�í     
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k nejpoužívan�jším nejen v USA, ale i u nás. Nosným produktem firmy ESRI je 

profesionální, komplexní GIS ur�ený pro po�izování, editaci a správu geografické 

databáze -  ARC/INFO. Obsahuje širokou škálu nástroj� pro zobrazování a analýzy dat  

a pro vytvá�ení kartografických výstup�. 

Patrn� nejpoužívan�jším produktem firmy ESRI je ARCVIEW. ArcView je  

modulární geografický informa�ní systém, kte�í pat�í do skupiny tzv. desktop GIS". Je 

ur�en pro koncové uživatele, kterým umožní snadnou práci se všemi informacemi, které 

mají n�jaký vztah k map�. ArcView je systém, který umož�uje p�ístup jak ke 

geografickým, tak i tabulkovým dat�m. Systémem lze provád�t jednoduché dotazy, 

výb�ry a analýzy, samoz�ejm� lze zobrazovat a prezentovat výsledky. ArcView je 

integrovaný systém spojující databáze, tabulkové procesory, grafiku s prost�edky pro 

práci s mapou. K dispozici je také mnoho nadstavbových specializovaných modul�. 

ArcCAD je software postavený nad známým grafickým editorem AutoCAD, 

který rozši�uje tento CAD systém o GIS funkce softwaru ARC/INFO.  

Vývojovým nástrojem pro vytvá�ení vlastních aplikací GIS je software 

MapObjects. Využívá standartu OLE v populárních programovacích prost�edcích jako 

je Delphi, Visual C++, Visual Basic, PowerBuilder a pod. MapObjects tvo�í 

komponenty pro GIS a mapování, které lze p�ímo vkládat do aplikací Microsoft 

Windows. To umož�ují tzv. ovlada�e pro propojení, které jsou sou�ástí jednotlivých 

funkcí  - OLE ( Object Linking/ Embedding ). Software je otev�ený a spl�uje podmínky 

Open  GIS.  

Spatial Database Engine ( SDE) je produkt na správu geografické databáze        

v prost�edí RDBMS ( relate database management system - rela�ní systém �ízení báze 

údaj�). Umož�uje �ešit rychlý p�ístup mnoha uživatel� do geografické databáze             

a provád�ní nejr�zn�jších geografických analýz.  

Velmi populárním softwarem ze sou�asné doby je ArcExplorer, který je 

jednoduchým prohlíže�em geografických dat z Internetu/intranetu. Více o tomto 

produktu v samostatné kapitole níže. 

Jediným zástupce spole�nosti ERDAS v distribuci firmy Arcdata Praha je 

ERDAS Imagine. Tento produkt je ur�en pro zpracování družicových a leteckých 

snímk� a tvorbu geografického informa�ního systému. 

 

 

 



 25

 

INTERGRAPH 

Jak již bylo napsáno výše, Intergraph, rozchodem s Bentley, p�estal vyvíjet 

produkty nad MicroStationem. Rozhodl se tedy dále nevyvíjet velmi populární 

modulární GIS MGE ( Modular GIS Environment ), který ale nadále prodává                 

a podporuje a p�ichází na trh se zcela novou sadou  �ty� GIS program� - GeoMedia.  

GeoMedia, momentáln� ve verzi 3, je softwarový prost�edek GIS pro analýzu     

a integraci prostorových dat. P�edností produktu je schopnost zobrazovat a analyzovat 

více datových formát� r�zných výrobc� technologií pro GIS a mapování, tj. obsahuje 

p�vodní datové servery pro formáty MGE, ARC/INFO, Oracle a MS Access, TopoL. 

GeoMedia jsou založená na nejmodern�jších objektových a databázových technologií, 

obsahují celou sadu nástroj� pro prostorové analýza a prezentaci dat, je umožn�na 

p�ímá spolupráce s produkty firmy Microsoft. 

GeoMedia Network je produkt pro odborníky z oblasti dopravy a logistiky, 

protože je ur�en pro sí�ovou analýzu v oboru ve�ejné dopravy, logistiky, plánování         

a �ešení dopravních problém�. Obsahuje nástroje k nalezení nejefektivn�jší trasy a to      

i pro nadm�rný náklad nebo pohotovostní služby. Produkt má všechny výhody jako 

produkt GeoMedia a též plnou integraci s tímto produktem. Software obsahuje tyto 

nástroje:  

NetWork Wizard - vytvá�ení sí�ové topologie s pr�vodcem krok za krokem. 

Network Manager - správa sítí,  identifikace topologických chyb, optimalizace 

p�ístupu k síti.  

Stop Manager - za�azení uživatelem definovaných zastávek do sí�ové analýzy,   

a to v�etn� zadání digitalizací. 

Path Manager - nalezne optimální trasu dle mnoha rozli�ných parametr�             

a obsahuje další sadu analytických nástroj� pro hledání optimálního spojení. 

Easy Router - modul, který umož�uje p�ímo v prost�edí mapy, rychlé a snadné 

sí�ové analýzy.       

GeoMedia Professional zahrnuje nástroje pro analýzu, prezentaci, tvorbu, správu 

a kontrolu prostorových dat. Pro uložení všech dat využívá standardní rela�ní databáze, 

doporu�ují se MS Access nebo Oracle. Software op�t umož�uje transparentní p�ístup     

k dalším datovým formát�m jiných výrobc� GIS, které dovolují integrovat v jediném 

aplika�ním prost�edí. Produkt poskytuje mocné a inteligentní nástroje pro zpracování 



 26

prostorových dat a tím umož�uje výrazn� snížit po�et úkon� p�i digitalizaci a editaci 

prostorových prvk�. GeoMedia Pro spolupracují a dopl�ují se s MGE.   

GeoMedia Web Map je jedním z prvních produkt� pro publikování mapových 

výstup� z GIS na Internetu. V  kapitole 3.3.  p�iblížíme tento produkt podrobn�ji. 

 

MAPINFO CORPORATION 

Firma CS Map je dovozcem GIS softwaru firmy MapInfo Corporation MapInfo, 

který je rozší�ený p�edevším v míst� svého vzniku - USA. Software pat�í mezi 

jednoduší GIS s intuitivním ovládáním a propojením s Microsoft Office. Produkt 

spolupracuje s v�tšinou známých databázových program� a tabulkových kalkulátor�. 

Hlavním produktem firmy je MapInfo Professional, v sou�asnosti ve verzi 4.5, který je 

též lokalizován do �eštiny. Umož�uje rozsáhlé datové analýzy, vytvá�ení velmi 

p�esných map, kvalitních prezentací a  podporu rozhodování. Obdobn� jako v Autodesk 

Worldu je sou�ástí MapInfo Profesional  speciální aplikace pro vytvá�ení výstup� pro 

tisk -  Seagate Crystal Reports, stejn� tak jako datové servery hlavních GIS softwar�. 

Produkt pracuje s vektorovými daty a dovoluje zobrazení rastrových dat. MapInfo je 

objektov� orientovaný systém. 

Dalšími produkty spole�nosti jsou obm�nou základního MapInfa pro další 

opera�ní systémy vzhledem k tomu, že MapInfo Professional je ur�en pro opera�ní 

systémy firmy Microsoft, a dále nástavby hlavního softwaru jako nap�. MapBasic, 

MapInfo Runtime a MapInfo MapX. Pro koncové uživatele, kte�í pot�ebují jen 

vizualizaci dat je ur�ena prohlíže�ka MapInfo ProViewer. Další produkty jsou ur�eny 

pro Internet/intranet a bude o nich pojednáno níže. Jsou to MapXtreme a MapXsite.         

 

SMALLWORLD 

Spole�nost Sykora CZ je stejnojmennou pobo�kou  firmy z N�mecka, která 

distribuuje velmi kvalitní v Anglii vyvinutý GIS Smallworld. Produkt není GIS pro 

každého, ale je orientován na plynárenské, vodárenské, telekomunika�ní a další 

tzv."liniové" aplikace. Dalším zam��ením Smallworldu jsou marketing a logistika. 

Smallwold je tedy ur�en jen pro velké podniky a jako jeden z mála je objektov� 

orientován ( nepoužívá vrstvy). Výhodou produktu je víceuživatelský p�ístup                 

k databázím. Datové p�enosy jsou optimalizovány uložením �asto používaných dat         
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v lokálním po�íta�i do tzv. cache server�. To nejen zrychluje datový p�enes, ale 

umož�uje též p�ístup v�tšímu po�tu uživatel� a menší zatíženost serveru. V�tší po�et 

uživatel� též podporuje t�ívrstvá architektura klien/server, jak ukazuje obrázek. T�etí 

vrstvu tvo�í tzv." tencí" klienti, kte�í nepot�ebují pracovat s produktem v plném rozsahu, 

ale slouží jim jen k vizualizaci dat, a proto sta�í jsou-li p�ipojeni p�es aplika�ní server. 

K této práci jim pln� posta�uje jakýkoliv webový prohlíže� nebo pro náro�n�jší aplikace 

Smallworl Web (viz. kapitola 5.3.). 

 

Obr. �.5: T�ívrstvá architektura klient/server softwaru Smallworld  

Zdroj: Internet. Upravil: autor. 

 

Samoz�ejmostí je jakákoliv nezávislost na platform�, otev�enost celého systému, 

sou�asná práce s vektorovými a rastrovými daty, architektura t�ívrstvová klient/server. 

Vzhledem k cílové skupin� má Smallwold velmi silné nástroje sí�ových analýz. Mezi 

další výhody pat�í automatické zobrazování detail� mapy dle m��ítka.  

Pro prohlížení dat je ur�en Smallworld View, pro publikování na webu slouží 

Smallworld Web, o kterém více v kapitole 3.3.     

 

OSTATNÍ SOFTWARE 

Ve sv�t�, zvlášt� v USA, existuje mnoho dalších softwar� pro GIS a firem 

vyvíjející tyto systémy, ale v �eské republice m�žeme narazit už jen na dva další 

softwary, u nás ne moc známe. Prvním je IDRISI, druhý GENASYS.  
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Produkt IDRISI byl vyvinut na univerzitní p�d� jako rastrov� orientovaná GIS 

software v rámci neziskového projektu. Vzhledem k nekomer�nosti produktu nemá 

Idrisi v �eské republice zastoupení, jeho rozši�ování, podpora, vým�na informací, 

jazyková lokalizace se d�je p�es zdrojová centra. U nás takové centrum nalezneme         

v Brn� na Mendelov� univerzit� ( viz. tabulka �.10). Systém je modulární, a krom� 

standardních nástroj� pro vstup, správu, editaci a výstup dat, obsahuje prost�edky pro 

�asové analýzy, rozhodování, analýzy vzdáleností, konverzi rastr/vektor a opa�n�. 

Produkt GENASYS je p�vodem z Austrálie a je vyvíjen stejnojmennou firmou 

od roku 1976. V �eské republice je autorizovaným prodejcem spole�nost Foresta SG 

(viz. kapitola 5.2.2.). Genasys je otev�ený systém GIS podporující v�tšinou dalších 

datových formát� používaných v GIS a se snahou o integraci jakýchkoliv dat. K tomu je 

ur�ena podpora komunikace s pr�myslovými standardy rela�ních databází jako jsou 

Oracle, Informix, IngresTM, Sybase, DB/400 a dalšími. Snahou je co nejvíce se 

p�izp�sobit p�ání zákazníka. Nevýhodou je možnost provozu pouze pod opera�ním 

systémem Unix. 

  

3.2.2. �ESKÝ SOFTWARE 

Trh geografických informa�ních systém� nabízí sedm p�vodn� �eských 

softwarových produkt�. Veškeré produkty mají zna�ný úsp�ch  mezi uživateli v �eské 

republice, a n�které z nich mají nemalý úsp�ch i v zahrani�í. Jednozna�ným kladem 

�eského softwaru je nižší cena, které je však kompenzována menšími schopnostmi, 

p�edevším v analytických funkcích. V �ad� aplikacích to však požadavk�m zákazníka 

pln� dosta�uje a tak dává p�ednost domácí produkci. Dalším významným faktorem 

preference �eských produkt� je možnost vytvo�ení aplikace skute�n� na míru.  

Následující tabulka uvádí p�ehled p�vodního �eského softwaru s následujícím 

stru�ným popisem jednotlivých produkt� a stru�ným p�edstavením jednotlivých firem.    

 

 

 

 

 

 

 



 29

Tab. �. 5:  GIS software �eských firem 

Firma  Software 
ATLAS  ATLAS DMT, ATLAS MAP 3D 
BERIT LIDS+, IGNIS 
FORESTA SG BASET 
GEODÉZIE - TOPOS GRAMIS 
GEPRO KOKEŠ, MISYS 
SITEWELL SITENET 
TOPOL SOFTWARE  TOPOL 

Zdroj: Internet. Upravil autor. 

 

ATLAS 

Spole�nost ATLAS byla založena roku 1990. V roce 1995 se firma ATLAS 

podílí spole�n� s firmami GEPRO a Help Service Mapping na vytvo�ení akciové 

spole�nosti POINTER, v rámci které jsou koordinovány n�které další vývojové aktivity 

jak pro �eský, tak i zahrani�ní trh.  

Firma Atlas vyvíjí a distribuuje �ty�i softwarové produkty pro GIS se zam��ením 

na digitální model terénu - ATLAS DMT 3.5 (digitální model terénu, ur�ený pro 

standardní PC s opera�ními systémy Windows 3.x, 95, 98 �i NT), ATLAS MAP (3D 

nadstavba pro AutoCAD), ATLAS VRST (digitální model terénu pro systém Kokeš), 

ATLAS PROFIL (komfortní program pro zpracování podélných a p�í�ných profil�). 

Produkty Map a Vrst jsou nadstavbami nad grafickými editory, ale jejich funkce 

vycházejí z hlavního produktu firmy - Atlas DMT, který si zde krátce p�edstavíme. 

Jedná se o modulární grafický systém pro modelování a zobrazování prostorových 

trojrozm�rných ploch, zejména terénu. Software umož�uje p�edevším tvorbu                 

a zpracování plochy na digitální model terénu technologií nepravidelné trojúhelníkové 

sít�. Další nástroje dovolují vizualizaci terénu (vrstevnicové plány, podélné a p�í�né 

�ezy, pohledy na terén), výpo�ty kubatur a profil�,  specializované analýzy plochy          

a samoz�ejm� nástroje pro tisk DMT. 

 

BERIT 

Spole�nost BERIT byla založen v roce 1991. Ve spolupráci se švýcarskou 

spole�ností CAD RECHENZENTRUM vyvinula geoinforma�ní systém LIDS jako 

nadstavbu nad grafickým editorem MicroStation, který má již p�es 500 instalací. Od 
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roku 1993 se vývoj systému LIDS postupn� p�esunul do firmy BERIT, produktová �ada 

byla rozší�ena o další �leny LIDS/Review, LIDS/Viewer a další. Sou�asn� byly 

zahájeny práce na vývoji IGNIS Technologie ( IT ) ur�ené jako základ pro novou 

generaci produkt� LIDS IT a pro realizaci rozsáhlých GIS.  

Na podzim roku p�evzala spole�nost BERIT kompletní vývoj systému LIDS 

v�etn� autorských a distribu�ních práv. Následn� byla ve Švýcarsku založena 

spole�nost BERIT AG jako dce�inná spole�nost firma BERIT. Zárove� vzniká obdobná 

spole�nost i v N�mecku. 

Produkty firmy Berit se s úsp�chem uplat�ují v oboru plynárenství, vodárenství, 

energetice, teplárenství, doprav� a státní správ�. Jsou využívány v 6-ti zemích Evropy   

a jen v �eské republice jsou implementovány v celkovém po�tu 723 instalací. 

Produktová �ada firmy Berit je budována nad systémy firem Bentley systems         

a Oracle a zahrnuje: 

Ignis technology - technologie pro správu digitální mapy. V databázi jsou uložena jak 

negrafická, tak i grafická data dohromady, což umož�uje zjednodušení sb�r, správu, 

výstup dat.  

LIDS +  je hlavním produktem spole�nosti. Prost�edí propojuje  negrafická data             

z rela�ních databází Oracle s grafickými daty z prost�edí MicroStation. Program je 

ur�en pro správu a údržbu takto propojených dat. 

Review +  je ur�en pro vytvá�ení grafických výstup� z produktu LIDS+. Slouží ke všem 

druh�m práce s databázovými záznamy projektu, neumož�uje však jakkoliv m�nit 

grafická data, dovoluje však vytvá�ení tzv. korek�ní kresby.  

Viewer +  je též ur�en pro správu databáze projektu, umož�uje  snadné prohlížení 

veškeré dokumentace projektu a vytvá�ení jednoduchých oprav ve výkresech se d�je 

op�t pouze pomocí korek�ní kresby. Produkt ( jako jediný z celé produk�ní �ady firmy 

Berit ) nepot�ebuje ke své �innosti grafický editor  Microstation.  

FORESTA SG 

P�edm�tem �innosti akciové spole�nosti Foresta SG je tvorba program�               

a ucelených informa�ních systém�, p�edevším pro práci s územn� orientovanými daty, 

po�izování a zpracování geografických dat, expertní a poradenská �innost p�edevším      

v oblasti lesnictví, životního prost�edí a státní správy. Spole�nost má rovn�ž pracovišt� 

pro interpretaci dat dálkového pr�zkumu Zem� a geodetické st�edisko. Foresta SG má 

p�ibližn� 50 zam�stnanc�. V oblasti GIS se spole�nost zam��uje na zpracování, 
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zobrazování, analýzy a tisk digitálních map na platform� PC. Vyvinula proto SG 

výkonný GIS nástroj - prohlíže�ku a editor vektorových a rastrových map Baset. Firma 

rovn�ž nabízí komponenty pro vývoj GIS aplikací, v�etn� �ešení pro Internet. Foresta 

SG se v�nuje rovn�ž poradenství p�i zavád�ní GIS a definování a tvorb� uživatelských 

mapových vrstev. 

Software Baset lze zakoupit ve t�ech verzích - Basic, Standard, Professional. 

Výhodou �eského software je možnost naprogramování nástroj� na p�ání zákazník�,      

a tím vytvo�it Baset na míru. Basetu ve verzi 4, což je zatím poslední verze tohoto 

produktu, je rychlý a efektivní nástroj pro práci s mapami a k nim p�ipojenými 

databázemi v prost�edí Windows. P�edností programu je snadné ovládání, vysoká 

rychlost zobrazování, vynikající možnosti tisku. Krom� standardní práce s mapou, 

umož�uje systém editaci a úpravu vektorové mapy a nástroje pro analytické funkce. 

Vektorové mapy je možné exportovat do formát� ARC a DXF, importovat lze formáty - 

ARC (export TopoLu pro Arc/Info), DGN (MicroStation), DXF (AutoCAD), E00 

(Arc/Info), SHP (Arc/View). p�ipojené databáze mohou být formátu Paradox (DB), 

dBase (DBF). Další databáze lze p�ipojit prost�ednictvím ODBC. Rastrové mapy lze 

umístit pod vektorový výkres. Jednou z nejv�tších p�edností programu Baset je tisk 

mapy v libovolném m��ítku. 

Pro publikování map na Internetu vyvinula firma Foresta SG program na bázi 

ActiveX s obchodním jménem BasMapX, o kterém bude pojednáno níže.    

 

GEODÉZIE TOPOS 

Spole�nost Geodézie - Topos vyvíjí software od roku 1992 a první verze             

v programovém prost�edí DELPHI byla dokon�ena v dubnu 1996. Vychází ze svých 

p�edch�dc�, které byly úsp�šn� instalovány v roce 1993 v prost�edí opera�ního systému 

MS-DOS pod obchodním názvem GRASEN (Grafický systém evidence nemovitostí)      

a TINFOS (Topografický informa�ní systém). Dnes je základním produktem firmy 

systém GRAMIS, v poslední verzi 3. Je to modulární 32 bitový GIS vyvinutý                 

v programovém prost�edí Delphi. P�ipojení negrafických dat je možné pomocí 

databázových program� DBASE nebo PARADOX, další databáze lze p�ipojit p�es 

ODBC ( Open DataBase Conectivity ) drivery. Grafická data lze importovat/exportovat 

s t�mito formáty DGN, DKM, ARC/INFO, VVR. Zárove� program umož�uje 

zobrazovat základní formáty rastrových dat. 
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Produkt se skládá z n�kolika modul�, které jsou samostatn� prodejné, p�i�emž je 

nutné mít modul " Základ". Ten umož�uje základní funkce pro práci s mapou, p�ipojení 

databází s negrafickými daty, základní analytické funkce a tisk mapy. Funkce dalších 

modul� jednozna�n� charakterizují jejich názvy: 

• Katastr nemovitostí 

• Import 

• Export, kontroly, sou�adnice 

• Kótování, pr�niky, vyty�ování 

• Modifikace všech vrstev 

• Geobáze + rastry ( práce s daty Geobáze, firmy Geodézie �S, �eská Lípa) 

• Speciality ( vytvá�ení ochranných pásem, obálky objekt�, pr�se�íky objekt� 

p�evod atribut� na popis ) 

 

GEPRO 

Spole�nost GEPRO  s.r.o. byla založena v roce 1991 se zam��ením na vývoj      

a prodej programového vybavení v oblasti grafických informa�ních systém�. Firma 

vyvíjí �ty�i softwarové produkty:  

• KOKEŠ - komplexní geodetický systém ur�ený pro tvorbu, údržbu a využití map 

velkých m��ítek. Program umož�uje mj. práci s více výkresy a rastry sou�asn�, 

�ešení geodetických úloh, topologické operace s bodovými a �árovými prvky 

výkres�, export/import dat do n�kterých GIS produkt� v�etn� Atlas DMT a 

digitální katastrální mapy, možnost p�ipojení r�zných grafických za�ízení jako jsou 

nap�. digitizéry, tiskárny, plotry. Lze vytvo�it p�ímé spojení s vn�jší databází 

katastru nemovitostí. 

• MISYS  - geografický informa�ní systém (informa�ní systém o území) pro m�sta   

a obce. Lze s ním spravovat informace o majetkoprávních vztazích ve 

spravovaném území, obecní nemovitý majetek, inženýrské sít�, územní plánování 

rozvoje m�sta, dan� z nemovitostí apod. P�edpokládá se využití v katastru 

nemovitostí a technických map m�st, �emuž odpovídají i naprogramované 

nástroje.  Prost�ednictvím databází lze p�ipojit evidenci obyvatel, evidenci 

nemovitého majetku, registr ekonomických subjekt�, územní identifikaci apod.  
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• MAPA3 - grafický databázový systém sloužící pro správu a údržbu mapového díla 

ve velkých m��ítkách. Systém umož�uje sou�asnou editaci grafických dat n�kolika 

uživateli nad celým datovým územím, které je uloženo v databázi jako bezešvé. 

Mezi nástroji produkty lze najít nap�. možnost p�ipojení databází státní správy 

nebo technického vybavení m�sta.   

• LUPUS - systém pro sledování, efektivní �ízení a optimalizaci provozu veškerých 

vozidel a plavidel kdekoliv na Zemi v reálném �ase. 

 

SITEWELL 

�inností spole�nosti Sitewell je tvorba kompletního �ešení geografického 

informa�ního systémy. Snaží se o propojení CAD technologie se systémy pro správu 

dokumentace. Firma dodává software firem Earth Resource Mapping (ER Mapper)        

a Autodesk v GIS oblasti ( akreditovaný dealer). Hlavním softwarovým produktem 

spole�nosti je však objektový znalostní geografický informa�ní systém SiteNet, který 

firma sama vyvíjí.  

SiteNet Main  je objektový znalostní geografický informa�ní systém, který je 

nadstavbou AutoCAD Mapu nebo AutoCADu. SiteNet Main umož�uje efektivn� 

pracovat s daty v�tšího rozsahu. Uspo�ádání dat je objektov� orientované na principu  

stromové struktury, což zásadn� usnad�uje ovládání projektu. Intuitivní prost�edí 

SiteNetu se standardními ovládacími prvky je obdobné jako prost�edí Microsoft 

Windows. Každý objekt je tvo�en svojí grafickou reprezentací v map�, ke které jsou 

atributové informace p�ipojené v externí databázi. Definice objektu - jeho vlastností      

a chování - je uložena na úrovni každého tématu.  

Produkt má zna�né nástroje na integritu dat, které je zabezpe�ována již p�i 

vytvá�ení projektu. P�i importu dat je možnost na�ítání grafických dat sou�astn� se 

zápisem do databáze a umož�uje provád�ní analýz, v�etn� topologických, prezentaci 

výsledk� modelování a další funkce. 
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TOPOL SOFTWARE 

Vývojoví pracovníci spole�nosti Help Service Group založili v roce 1999 

samostatnou firmu TopoL Software, na kterou byla p�evedena veškerá práva na užívání 

a distribuci kompletního systému TopoL, tj. TopoL GIS, PhoTopoL, TopoL Track         

a OpenTopoL. Novým produktem firmy je program TopoL Carto, který je ur�en pro 

tvorbu tiskových sestav. V nejbližší dob� bude též uveden na trh produkt pro 

Internet/intranet s názvem TopoLeX - ActiveX Control. V �eské republice najdeme 

p�es tisíc instalací tohoto softwaru p�edevším ve státní správ�, pr�myslu, marketingu, 

lesním hospodá�ství a zem�d�lství.  

TopoL GIS je otev�ený GIS s nástroji pro zpracování vektorových i rastrových 

údaj�, vstup, správu, analýzu a vizualizaci dat. Mocné jsou též nástroje pro topologii 

grafických dat, které lze definovat už p�i digitalizaci a vektorizaci. TopoL podporuje 

práci s rastrovými daty ve formátu TopoL RAS, BMP, CIT, TIFF, PCX, IMG a HRF; 

podpora vektorových formát� je bu� p�ímá nebo pomocí importu a týká se to t�chto 

formát�: TopoL Block, Arc View Shape File, Arc/Info, DXF, VTX, DKM a VKM. 

Systém pracuje s negrafickými informacemi v externích databázích. Mezi analytické 

funkce, které TopoL umí pat�í dotazování do databáze, p�ekrývání vrstev; podporovány 

jsou základní geodetické úlohy. 

TopoL je dodáván v n�kolika variantách, které se liší nástroji a možnostmi.        

V sou�asné dob� jsou nabízeny typy verze: 

� TopoLík 
� TopoL Viewer 
� TopoL Reduced 
� TopoL Basic 
� TopoL Remote Sensing 
� TopoL DMT 
� Rastrový TopoL Import-Export 
� Rastrový TopoL Geometrické operace 
� Klasifikace 

Nástroje a možnosti v�tšiny verzí plynou p�ímo z názvu, a tak vysv�tlení jen      

k n�kterým mén� jasným. TopoLík je jednoduchá prohlíže�ka, která na rozdíl od verze 

Viewer  neumož�uje editaci a analýzu atribut� v databázích. Verze Klasifikace je 

ur�ena pro klasifikaci rastrových dat o níž je rozší�ena proti variant� Geometrické 

operace. 
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3.3. GIS SOFTWARE PRO INTERNET 

Rozvoj Internetu nabyl takových rozm�r�, že firma, která ješt� nemá prohlíže� 

map p�es Internet jednozna�n� zaspala dobu a bude t�žko takovou situaci dohán�t. 

Technologie publikování map je postavena na dvouvrstvé architektu�e klient/server, 

p�i�emž je snaha, aby veškerá �innost byla na serverové stran�. Nevýhodou této 

technologie je pomalost p�i na�ítání velkých soubor� grafických dat. Mezi výhody 

naopak pat�í mnohem v�tší možnosti, které server umož�uje, bezpe�nost a malé 

požadavky na stran� klienta. Vzniklá situace se �eší p�echodem na t�ívrstvou 

architekturu klient/server.       

 

3.3.1. ZAHRANI�NÍ SOFTWARE 

 

ARCVIEW INTERNET MAP SERVER 

Nejpoužívan�jším softwarem firmy ESRI je ArcView, jehož nástavbou je 

stejnojmenný Internet Map Server. Sou�ástí produktu je tzv. MapCafé, což je úplné 

uživatelské rozhraní. Jedná se zde o applet Java, pomocí n�hož uživatelé mohou mapy 

zobrazovat na webu, dotazovat se na informace v nich a analyzovat je. Applet je 

nezávislý na platform� a je zaveden do prohlíže�e až v moment� p�ístupu uživatele na 

mapový server. Internet Map Server má tyto základní vlastnosti: 

• pohodlné a rychlé vytvo�ení mapy z projektu ArcView pro Internet 

• možnost prohlížení mapy v prost�edí jakéhokoliv Internetového prohlíže�e 

• možnost vytvo�ení aplikace pro uživatele bez GIS produktu 

• datové servery pro v�tšinu datových formát� GIS software 

 

Pro uživatele bez možnosti použití standardních Internetových prohlíže�� 

vyvinula firma ESRI aplikaci nazvanou ArcExplorer. Aplikace je voln� ke stažení na 

webovské adrese firmy ArcData Praha.   

Princip vícevrstvé architektury klient/server �ešení mapových server� pro 

Internet firmy ESRI ukazuje následující obrázek.  
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Obr. �. 6:  Princip architektury klient/ server pro �ešení firmy ESRI na Internetu  

 

KLIENT: 

 

 

 

 

WEB SERVER: 

 

MAPOVÉ SERVERY: 

 

 

Zdroj: Internet.Upravil autor. 

Vysv�tlivky: 
1MOIMS - MapObjects Internet Map Server ( viz. kapitola 5.3.2.) 
2AVIMS - ArcView Internet Map Server 

 

MAPOBJECTS INTERNET MAP SERVER 

Produkt firmy ESRI, který u nás distribuuje spole�nost ArcData Praha umož�uje 

vytvá�et GIS aplikace MapObjects na Internetu. Mezi tyto aplikace pat�í plná podpora 

kompletních Internetových produkt� od firem MicroSoft a Netscape a úplný p�ístup 

uživatel� Internetu k nástroj�m MapObjects. To znamená, že sta�í, aby na stran� klienta 

byl Internetový prohlíže� výše uvedených firem. Stejn� jako v p�ípad� ArcView IMS 

nabízí firma hotové klientské prost�edí nazvané ArcExplorer ActiveX pro Internet 

Explorer. 

Server dovoluje manipulaci a zobrazování mapy p�es Internet pomocí 

architektury klient/server - vlastní mapa je uložena na vzdáleném serveru a uživatel ji 

prohlíží na lokálním po�íta�i. Maximální komprimace dat a p�evod základních funkcí 

pro urychlení ze serveru na klienta se d�je pomocí komponenty ActiveX. 

MapObjects Internet Map Server mimo jiné umož�uje: 

� vývoj samostatných aplikací GIS pro Internet 

� možnost využití specializované komponenty ActiveX pro vývoj GIS aplikací 

HTML ArcExplorer 

ArcExplorer 
ActiveX 

Document 

Aplikace MOIMS1 Projekt AVIMS2 

Správa map serveru Web Server 
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� podpora dalších GIS formát� 

� možnost využití komponent dalších ActiveX komponet dalších výrobc�  

� snadná p�íprava projektu v ArcExploreru pro Internet 

 

AUTODESK MAPGUIDE 

Autodesk MapGuide  je komplexní �ešení pro interaktivní mapy na Internetu. 

Obsahuje nástroje pro vytvo�ení a zp�ístupn�ní rastrových i vektorových map vn� www 

stránek. Produkt se vyzna�uje snadnou obsluhou a dobrým pom�rem cena/výkon.          

V systému jsou k dispozici p�íklady nej�ast�jších aplikací s ukázkami grafických dat, 

což umož�uje jednoduchou tvorbu vlastní aplikace. Podpora dalších datových formát� 

je samoz�ejmostí.  Systém je tvo�en t�emi �ástmi - Viewer, Author, Server.  

Viewer je v podstat� plug-in aplikace pro Netscape Navigator, nebo komponenta 

ActiveX pro Internet Explorer. Aplikace je ur�ena pro p�ístup k informacím, dovoluje 

však i �ešit jednoduché dotazy a vytvá�et dynamické zóny kolem objekt� a mapových 

výstup� na tiskárnu. Další vlastností je multiserverové spojení se vzdálenými 

databázemi prostorových a popisných dat. Lze jej získat zadarmo a jeho velikost je 

pouze 2 MB. 

Author je ur�en k vytvá�ení vlastních aplikací, správu map a negrafických 

datových zdroj�. Aplikace lze vyvíjet v HTML, Javascript nebo VBScript. Obsahuje též 

rozsáhlou knihovnu zna�ek, zobrazuje atributy a popis dle m��ítka, dovoluje nastavení    

a definování vrstev a zna�ek tematických map, umož�uje propojení s multimédii           

a dalšími web aplikacemi, možný je též náhled tisku a �tení, modifikaci a zápis  

grafických dat. 

Server je ur�en jako služba pracující pod Windows NT na stran� serveru             

a pot�ebuje ke své �innosti standardní Internetový server firem Microsoft nebo 

Netscape. Program provádí standardní serverové funkce: paralelní zpracování 

požadavk�, odolnost proti chybám, komunikace s rozhraním GUI ( graphic user 

interface ), zabezpe�ení zdroj�, generování protokolu souboru, komunikace s webovými 

servery pomocí standardních rozhraní, spojení s rela�ními databázemi - nap�. Oracle, 

Sybase nebo Access.   

           



 38

MICROSTATION GEOGRAPHICS 

V tomto pom�rn� mladém GIS produktu, který vyvíjí firma Bentley systems,  

jsou v nov�jším rozší�ení p�ímo obsaženy nástroje pro publikování na Internetu. 

Prost�edí softwaru má podobu Internetového prohlíže�e a umož�uje prohlížení 

jakýchkoliv stránek na Internetu, v�etn� publikování 2D i 3D map. Data mohou být 

rovn�ž prohlížena p�es standardní webové prohlíže�e.  Spolupráce s datovými formáty 

ostatních velkých GIS firem jest samoz�ejmostí. 

Firma Bentley se nezam��uje pouze na GIS, ale p�edevším na geoinženýring.     

V nabízených produktech nalezneme ješt� dva systémy pro publikování (nejen) na 

Internetu. Produkty nejsou ur�eny výhradn� pro GIS ( jako MicroStation Geographics ) 

a proto je uvedeme zde v této kapitole, protože pat�í stejné spole�nosti - Bentley. 

Prvním produktem je ModelServer Publisher,. Umož�uje (pouze) dynamické 

prohlížení výkres� ve formátech DXF, DGN a DWG v prost�edí Internet/interanet. Na 

stran� klienta jsou výkresy zobrazovány pomocí standardních webových prohlíže��. 

Publikovaná data mohou být zobrazována pomocí oblíbených WWW prohlíže�� jako 

Netscape Navigator™ nebo Microsoft Internet Explorer. 

Druhým je ModelServer Discovery, který slouží ke zviditeln�ní a distribuci 

geoinženýrských dat v prost�edí Internetu/intranetu. Program umož�uje pomocí WWW 

prohlíže�e pracovat s dynamickými dotazy týkajícími se grafických i negrafických dat. 

Umožn�n je p�ístup ke grafickým i negrafickým dat�m, podporovány jsou standardní 

grafické formáty pro Internet ( nap�. SVF, CGM, JPEG). ModelServer Discovery lze 

použít v rámci jakéhokoliv projektu MicroStationu, zvláš� výhodné je jeho použití ve 

spojení s projekty vytvo�enými v produktech MicroStation GeoGraphics a Intergraph 

MGE. Discovery také nabízí ideální prost�edí pro tvorbu specializovaných aplikací pro 

prohlížení dat GeoGraphicsu a MGE. Jednoduché uživatelské rozhraní na stran� 

prohlíže�e je možné vytvo�it pomocí jazyka HTML, server samotný je možné rozší�it 

pomocí jazyk� CGI (Common Gateway Interface) nebo MDL (MicroStation 

Development Language). 

 

MAPINFO MAPXSITE 

Tento produkt byl vyvinut americkou firmou MapInfo, kterou v �eské republice 

zastupuje firma CS Map. MapXsite je ur�en pro vyhledávání nejbližšího obchodu, firmy 
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apod. z místa, které zadáte a to prost�ednictvím interaktivních map na Internetu. 

Uživatel zadá svou adresu a požadavek na hledaný nejbližší subjekt. Server odpovídá na 

dotaz nejen mapou s nejbližšími subjekty, ale i dalšími informacemi jako nap�. otevírací 

hodiny apod. Pro možnost editace jsou veškerá data udržována na webové stránce 

klienta. Program má jednoduché, intuitivní ovládání a je ur�en pouze pro Windows NT.   

 

MAPINFO MAPXTREME 

MapXtreme je software firmy MapInfo, který v �eské republice distribuuje 

spole�nost CS Map. MapXtreme je mapovací server pro spolupráci s Internetem/ 

/intranetem. Produkt je ur�en k prostorovým analýzám nad interaktivními mapami, 

spolehliv� a bezpe�n�. Krom� standardních oblastí použití toho více neuvádí ani www 

stránky spole�nosti v USA.   

 

GEOMEDIA WEB MAP 

GeoMedia Web Map je kompletní web server. Pat�í do produk�ní �ady 

GeoMedia firmy Intergraph. Rozši�uje standardní Internetovské prohlíže�e (Internet 

Explorer, Netscape Navigator ) o nástroje GIS. Produkt používá grafický formát Active 

CGM, což umož�uje nezávislost na zdrojovém formátu, umož�uje publikaci hybridních 

dat rastr/vektor a p�ímé publikování prostorových dat datových formát� konkuren�ních 

GIS software. Geomedia jsou vhodné na propojení GIS s multimédii a dovolují vytvá�et 

hyperlinkové  odkazy, tím velmi rozši�ují možnosti GIS o vizualiza�ní a komunika�ní 

schopnosti.  

Produkt obsahuje nástroje pro publikování vektorových dat p�ímo z databáze na 

základ� požadavku uživatele. Architektura klient/server nevytvá�í kopie GIS databáze, 

které je tak neustále p�ístupná a lze ji aktualizovat. To dovoluje uživateli vytvá�et 

vlastní interaktivní mapy na základ� definování prostorového a tématického obsahu        

a umož�uje  p�ístup k t�mto mapám kdekoliv na Internetu/intranetu. Sou�asn�                 

s vektorovými daty lze do pozadí map zobrazit data rastrová.  

Technologie datových server� (  bez exportu/importu ) dovoluje p�ímý p�ístup    

k dat�m jiných GIS softwar�, a to v�etn� n�kolika �eských. Tato technologie dovoluje 

udržovat veškerá data v jediné rela�ní databázi. K prohlížení na standardním webovém 
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prohlíže�i je pot�eba ActiveX komponenta pro Internet Explorer nebo plug-in pro 

Netscape Navigator. 

Vícevrstvá architektura klient/server se snaží o co nejv�tší odleh�ení klientské 

strany a veškeré operace provádí na stran� serveru. Umož�uje tak p�ipojení dalších 

modul� pro zpracování prostorových dat na stranu serveru.          

 

SMALLWORLD WEB 

Smallworld Web je rozší�ením velmi výkonného GIS softwaru Smallworl, který 

u nás distribuuje firma Sykora CZ. Produkt, který zahrnuje software jak pro stranu 

klienta tak pro server, umož�uje tvorbu aplikací pro prezentaci grafických dat na 

Internetu/intranetu. Smallworld Web v podstat� distribuuje grafická a negrafická data 

na jednotlivé po�íta�e p�ipojené do sít� - uživatelský interface. Technologicky je tento 

produkt �ešen komponentou ActiveX firmy Microsoft a architektura klient/server je 

rozší�ena na t�i vrstvy jak ukazuje obrázek níže. Na stran� klienta je pot�eba libovolný 

standardní Internetový prohlíže�. Produkt umož�uje pracovat s objekty - inteligentní 

prostorová data, provád�t operace a dotazy, výstupy na tiskárnu. Mezi výhody 

produktu lze za�adit bezpe�nost, spolehlivost a p�izp�sobivost.  ( obr. na další stran� )  
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Obr. �. 7:  T�ívrstvá architektura klient/ server softwaru Smallworld na 

Internetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CD CHIP 2/99 - prezentace firmy SYKORA CZ. Upravil autor. 

3.3.2. �ESKÝ SOFTWARE 

BASMAPX 

�eská firma Foresta SG vyvinula produkt na podporu GIS funkcí v aplikacích 

Internetu/intranetu - BasMapX. BasMapX je sada komponent ActiveX, které jsou 

vkládány p�ímo do zdrojových kód� aplikacích psaných ve vývojovém prost�edí             

s podporou ActiveX. Základními možnostmi produktu jsou zobrazení vektorové            

a rastrové mapy, sdružovaní map, popis map, p�ipojení map k databázím a jednoduchá 

práce s nimi, jednoduchá editace, tisk a další operace. Program pracuje s vlastním 

vektorovým formátem a vektorová data propojuje s databázemi. Servisní program 

zajiš�uje import a export n�kterých vektorových datových formát� používaných GIS, 

rastrová data podporuje ve formátech TIFF, CIT, RAS, BMP.    
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Z edita�ních funkcí vektorových map je možné použít otev�ení mapy, vytvo�ení 

nové mapy, p�idání a vymazání entity. Zvláštností produktu je možnost definovat tzv. 

pohyblivé objekty, které se kreslí do zvláštní vrstvy a p�i zm�n� jejich polohy nedochází 

k p�ekreslení celé mapové sestavy, ale pouze vrstev s pohyblivými objekty. Tato 

možnost velmi urychluje p�ekreslování mapy v po�íta�i, nebo� nahrazuje zdlouhavé 

nahrávání celého velkého souboru ze vzdáleného serveru. 

 

WEB VIEWER + 

WebViewer + pat�í do �ady produkt� �eské firmy Berit. Umož�uje pasivní 

p�ístup k projekt�m v systému LIDS+ p�es Internet/intranet. Architektura produktu je   

3-úrov�ová klient/server tvo�ená datovou, �ídící a prezenta�ní vrstvou. Prezenta�ní 

vrstva na stran� klienta je tvo�ena standardním prohlíže�em ( Microsoft Explorer, 

Netscape Navigator). Na stran� serveru jsou to pak zbylé dv� vrstvy, kde datovou vrstvu 

tvo�í databázový server a �ídící vrstvou je libovolný www server. Vizualizaci dat 

zajiš�uje komponenta OCX ( �ídící soubor OLE ), kterou však lze nahradit 

komponentou typu ActiveX nebo Java appletem. Jsou podporována prostorová data      

v DB, tvorba bezešvé mapy, optimalizace datového modelu a prezentace dat do 

cílových prost�edí klient�. 

Základní funkce programu: 

Grafická data: 

�  zobrazení rastrových i vektorových dat 

�  nastavování vlastností grafického pohledu 

�  definice zájmového geografického území 

�  volba kategorií a nástroj� 

�  interaktivní výb�r grafických element� 

�  tisk na výstupním za�ízení 

Negrafická data: 

�  prezentace popisných dat 

�  volba prezentace databázových záznam�  

�  t�íd�ní databázových záznam� 

�  podmínky pro výb�r databázových záznam� 

�  lokalizace 

�  tisk na výstupním za�ízení 
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4. SOU�ASNÝ STAV GIS V �ESKÉ 

REPUBLICE 
 

4.1. SUBJEKTY GIS 

Subjekty zabývající se geografickými systémy lze rozd�lit do �ty� kategorií: 

• Vývojové a distribu�ní firmy 

• Uživatelé, tj. firmy, podniky a státní instituce, které používají n�jaký GIS software  

• Vysoké školy, které nabízejí vzd�lání v oblasti GIS 

• Ostatní, tj. odborné �asopisy ( p�edevším GeoInfo ), konference o GIS, výstavy      

a veletrhy, CAGI apod. 

 

Veškeré Internetové adresy na subjekty, které jsou uvedeny v této kapitole, 

naleznete v p�íloze na konci  této diplomové práce.   

 

4.1.1. FIRMY 

Firmy, které se p�ímo zabývají GIS dále d�líme do dvou kategorií. Do první 

kategorie pat�í p�ímo vývojové firmy s vlastním softwarem - viz. Tabulka �.12, a �eská 

zastoupení velkých zahrani�ních firem a jejich GIS softwar� - viz. Tabulka �.11.  

Druhou kategorii tvo�í firmy, které jsou distributory jednotlivých systém�           

a spadají tak pod odpovídající firmu prvního stupn�. Tyto oficiální distributory si 

mohou dovolit pouze výhradní zástupci velkých zahrani�ních firem, mezi které �adíme 

tzv. velkou �ty�ku - ArcData, Autodesk, Bentley a Intergraph. Je však nutné 

poznamenat, že tyto firmy nepodnikají pouze v oblasti GIS, až na výjimku firmy 

ArcData. Seznam distribu�ních firem k jednotlivým firmám je uveden v následujících 

tabulkách.  
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Tab. �. 6: Oficiální distributo�i firmy ArcData 

Firma Sídlo 
DIGIS  Ostrava 
Hydrosoft  Praha 
IFER  Jílové u Prahy 
Medium soft  Ostrava 
T-MAPY Hradec Králové 

Zdroj: Internet. Upravil autor. 

 

Tab. �. 7: Oficiální deale�i firmy Autodesk 

Firma Sídlo 
CAD Studio  �eské Bud�jovice 
DataSystem  Teplice 
Datatech 2000  Praha 
G Plus  Pardubice 
GRALL  Praha 
Q.CAD   Ostrava 
SITEWELL  Ústí nad Labem 

Zdroj: Internet. Upravil autor. 

 

Tab. �. 8: Oficiální distributo�i firmy Bentley 

Firma Sídlo 
Berit    Brno 
Geodézie CS  Ústí nad Labem 
Geodézie Krkonoše   Harrachov 
Geodis  Brno 
Geovap   Pardubice 
GISoft  Opava 
Hrdli�ka  Praha 
HSI   Praha 
Intergraph �R Praha 
ISS Czech  Praha 
MG Soft  Ostrava 
MGE DATA  Praha 
Protea  Praha 
Spin  Brno 
Symos  Praha  
Virtual Plus  Tábor 
VÚGTK  Zdiby u Prahy 

Zdroj: Internet. Upravil autor. 
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Poznámky: 

1. Firma Berit vyvíjí vlastní software LIDS+, který je však postaven nad grafickým 

prost�edím MicroStation firmy Bentley. 

2. Ješt� p�ed t�emi lety firmy Intergraph a Bentley spolu velmi úzce spolupracovali. To 

bylo dáno tím, že Intergraph vlastnil 50% akcií spole�nosti Bentley. Software MGE 

firmy Integraph byl postaven nad grafickým prost�edím Microstation firmy Bentley.      

V roce 1996 došlo k ukon�ení spolupráce mezi t�mito spole�nostmi a v dnešní dob� 

produkují ob� firmy vlastní GIS software. Proto lze mezi distributory systému firmy 

Bentley najít firmu Intergraph �R. Ze stejného d�vodu lze najít n�které distribu�ní 

firmy u obou zmín�ných firem.  

 

 Tab. �. 9: Oficiální distributo�i firmy Intergraph 

Firma Sídlo 
GEODIS  Brno 
MGE Data   Praha 
HSI  Praha 
Vars  Brno 
HSI COM   Plze� 

Zdroj: Internet. Upravil autor. 

 

Obecn� lze firmy rozd�lit dle distribuovaného softwaru na �eské a zahrani�ní.    

O jednotlivých softwarech bude pojednávat další kapitola. Distribu�ní firmy �asto          

s prodejem softwaru nabízejí kompletní �ešení GIS od sb�ru dat až po výstupy ze 

systému a zaškolení personálu.    

	ada firem má též pobo�ky v n�kterých dalších m�stech než je uvedeno              

v tabulkách, kde uvádíme vždy hlavní sídlo spole�nosti. 

Soupis distributor� není úplný, nebo� v tabulkách jsou uvedeni pouze oficiální 

distributo�i, kte�í jsou uvedeni na www stránkách jednotlivých firem. 

Firmy Atlas, Gepro,  Help Service Mapping spolupracují dohromady v jedné 

spole�nosti jménem POINTER. Firma Atlas vyvíjí software pro digitální model terénu, 

firma Gepro je známa geodetickým systémem. Firma Help Service Mapping produkuje 

software TopoL, zárove� však rozší�ila svoji nabídku o produkty spole�nosti Intergraph.     

P�i sou�asném rozvoji Internetu prakticky neexistuje firma, která by nem�la své 

vlastní stránky na WWW. V�tšina spole�ností má adresu www stránky již ve tvaru 

www.jméno_spole�nosti.cz  a tak není problém takové stránky najít. V�tším problémem 
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pak je pokud  adresa v takovémto formátu není, ale lze p�edpokládat, že �asem všechny 

spole�nosti p�ejdou na výše uvedený jednoduchý tvar. 

 

4.1.2. UŽIVATELÉ 

Subjekty s implementací n�jakého GIS software lze rozd�lit podle dvou kriterií: 

- dle použitého softwaru, 

- dle odv�tví. 

První skupinou se zde nebudeme zabývat, nebo� je lze najít na Internetových 

stránkách jednotlivých firem, v�tšinou v odd�lení nazvaných reference nebo profil 

firmy ( tab. �.4). Zam��íme se zde na druhou skupinu, která nám názorn� ukáže oblasti 

nej�ast�jšího nasazení GIS. Odv�tví použití GIS d�líme na: 

� DOPRAVA  
� ENERGETIKA  
� PLYNÁRENSTVÍ 
� PR�MYSLOVÉ AREÁLY 
� STÁTNÍ SPRÁVA 
� TELEKOMUNIKACE 
� TEPLÁRNY 
� VODOVODY A KANALIZACE 

 

Než uvedeme konkrétní p�íklady ( rozhodn� ne úplný seznam ) jednotlivých 

odv�tví v následující tabulce a strukturu uživatel� GIS ve form� grafu nap�ed n�kolik 

poznámek a  zhodnocení: 

1. Rozd�lení na odv�tví je pouze orienta�ní, zvlášt� ze státní správy by šly vyd�lit 

n�které další skupiny. 

2. Dalším velmi perspektivní odv�tví jsou sít� obchod�, marketing, ale i zdravotnictví 

a mnoho dalších. Vzhledem k tomu, že až 80% dat je polohových, neexistuje 

prakticky obor, ve kterém by nešlo využít GIS. Je to jen otázkou �asu, pen�z             

a informovanosti lidí. 

3. Ve sv�t� jsou samoz�ejmostí GIS telekomunika�ních spole�ností, u nás vzhledem      

k monopolu SPT Telecom, nelze zatím najít další p�íklady.  

4. Rozhodnutím vlády v roce 1990 byl zakoupen software firmy ESRI (ArcData Praha) 

na všechny okresní ú�ady tehdejšího �eskoslovenska. Skute�né využívání systému 

je však problematické, a tak nejv�tší využití ve státní správ� je v oboru životního 

prost�edí. Také proto je státní správa nejv�tším uživatelem GIS.   
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5. Dalšími významnými uživateli GIS jsou firmy spravující inženýrské sít�, které         

k použití GIS p�ímo vybízejí. 

6. Nezanedbatelné množství uživatel� GIS se též nalezne mezi velkými pr�myslovými 

závody. V sou�asné dob�, vzhledem k ekonomickým problém�m, dochází ke 

stagnaci trendu využití GIS pro správu pr�myslového areálu.   

 

Tab. �. 10:  P�íklady používání GIS dle odv�tví 

 DOPRAVA ENERGETIKA PLYNÁRENSTVÍ 
	editelství silnic a dálnic Jiho�eská energetika Jiho�eská plynárenská 
�eské dráhy Pražská energetika Jihomoravská plynárenská 

 Severo�eská energetika Pražská plynárenská 
 Severomoravská energetika Severo�eská plynárenská 
 St�edo�eská energetika St�edo�eská plynárenská 

 Západo�eská energetika Trangas 
  Východo�eská plynárenská 

PR�MYSLOVÉ 
AREÁLY 

STÁTNÍ SPRÁVA TELEKOMUNIKACE 

Brn�nské výstavy a veletrhy Armáda �R SPT Telecom 
Chemopetrol Centrum tís�ového volání  
Kau�uk Kralupy �eský ekologický ústav  
KORAMO Kolín �eský statistický ú�ad  
Nová hu� Ostrava CHKO Šumava  
Plze�ský Prazdroj Institut CO �R  
Škoda auto Mladá Boleslav KRNAP  
Škoda a.s. Lesy �R  
Válcovny plechu FM Lesy m�sta Brna  

 M�stské ú�ady  
 Ministerstvo zem�d�lství  
 Ministerstvo ŽP  
 Okresní ú�ady  
 UHUL1  
 VTOPU2  

TEPLÁRENSTVÍ VODÁRENSTVÍ  
SATT Ž�ár nad Sázavou Brn�nské VAK3  
Plze�ská teplárenská  Pražská vodohospodá�ská  
Teplárny Brno Pražské VAK  

 Severo�eská vodárenská  
 Severo�eské VAK   
 Severomoravská vodárenská  
 VAK Jablonné nad Orlicí  
 VAK Jižní �echy  
 VAK Hradec Králové  
 VAK Ostrava  
 Vodárna Plze�  

Zdroj: Internet. Upravil: autor.  
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Vysv�tlivky k tabulce na p�edcházející stránce: 
1 UHUL - Ústav pro hospodá�skou úpravu les�. 
2 VTOPU - Vojenský topografický ústav. 
3 VAK - Vodárny a kanalizace. 
 
 

Graf �. 1: Struktura uživatel� GIS v �eské republice dle odv�tví 

Zdroj: Internet. Upravil: autor.  
 

 

4.1.3. VYSOKÉ ŠKOLY 

P�íchod GIS do �eské republiky nez�stal samoz�ejm�  nepovšimnut na 

akademické p�d�. V polovin� 80. let byl pr�kopníkem GIS na vysokých školách       

doc. Kone�ný z Moravské univerzity v Brn� . V sou�asné dob� je GIS p�edm�tem 

studia na 11 vysokých školách po celé �eské republice. Forma studia je inženýrská, 

magisterská, bakalá�ská i distan�ní, v rozp�tí 3 - 5 let standardního studia. Obsah studia 

a další informace lze nalézt na odpovídajících www stránkách jednotlivých univerzit. 

R�znorodost jednotlivých fakult, na kterých se GIS vyu�uje, dokumentuje možnost 

využití GIS v mnoha rozli�ných oborech lidské �innosti.   Seznam všech vysokých škol, 

v�etn� www adres a formy studia, ukazuje následující tabulka.    
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Tab. �. 11:  Vysoké školy s výukou GIS  

Škola Fakulta Studium 
P RAHA   

Univerzita Karlova P�írodov�decká  magisterské, p�tileté, obor geoinformatika 
�eské vysoké u�ení technické Stavební inženýrské, 5.5 roku, geodézie a kartografie     

BRNO   
Masarykova univerzita P�írodov�decká  doktorandské, p�tileté, kartografie, 

geoinformatika a DPZ 
Vysoké u�ení technické Stavební inženýrské, p�tileté, mezioborové studium GIS 

oboru kartografie a geodézie  
Mendelova univerzita Lesnická a d�eva�ská1 distan�ní postgraduální studium, dvouleté, obor 

GIS, titul MSc - Master of Science 

OSTRAVA   
VŠ bá�ská - Technická univerzita Hornicko - geologická Inženýrské, p�tileté nebo t�íleté bakalá�ské 

studium oboru GIS2,3 

PLZE�   
Západo�eská univerzita  Aplikovaných v�d inženýrské, p�tileté, obor geomatika 

OLOMOUC   
Univerzita  Palackého P�írodov�decká magisterské, p�tileté, obor geografie a 

geoinformatika 

Zdroj: Internet. Upravil: autor. 

Vysv�tlivky: 
1 Ústav geomatiky. 
2 Vlastní webové stránky oboru - http://gis.vsb.cz . 
3 Možnost též dvouletého postgraduálního studia. 

 

P�edm�t GIS nalezneme též na všech pedagogických fakultách v rámci výuky 

geografie ( katedra geografie ), p�ípadn� ve spolupráci s geografickými katedrami na 

p�írodov�deckých fakultách. Jedná se o pedagogické fakulty t�chto vysokých škol         

a univerzit: 

• Západo�eská univerzita Plze� 

• Univerzita Jana Evangelisty Purkyn� Ústí nad Labem 

• Technická univerzita Liberec 

• Jiho�eská univerzita �eské Bud�jovice 

• Univerzita Karlova Praha 

• Vysoká škola pedagogická Hradec Králové 

• Masarykova univerzita Brno 

• Ostravská univerzita Ostrava 

Dále lze p�edm�ty GIS nalézt na Fakult� p�írodov�decké Ostravské univerzity - 

obor geografie a na Fakult� ekonomicko - správní Ostravské univerzity katedra  

informa�ních systém�;  Fakult� ekonomicko - správní Univerzity v Pardubicích a na 

Fakult� dopravní v Pardubicích, katedra dopravní infrastruktury. 
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4.1.4. OSTATNÍ SUBJEKTY 

Mezi ostatní subjekty GIS �adíme:  

1. CAGI 

2. GeoInfo 

3. Diskusní skupina 

4. Konference, výstavy a veletrhy 

 

CAGI 

�eská asociace pro geoinformace je nezávislé, dobrovolné spole�enské sdružení 

individuálních a kolektivní �len�, p�sobících na území �eské republiky v oblasti GIS     

a p�íbuzných obor�, se sídlem v Praze. Asociace má za cíl rozvoj GIS; vým�nu 

informací, znalostí a zkušeností  mezi jednotlivými �leny; rozvíjet kontakty s EUROGI, 

což je stejn� zam��ené organizace v rámci Evropské unie; rozvoj kontakt� a spolupráce  

v zahrani�í. Sou�ástí �innosti jsou odborné skupiny ( nap�. OS pro výuku a vzd�lání v 

oblasti GIS nebo metainforma�ní systémCAGI ) a odborné komise ( nap�. OK pro 

standardizaci a definici termín� ). CAGI rovn�ž podporuje �i po�ádá r�zné konference, 

seminá�e apod. V letošním roce nap�. podporuje tyto akce:  

- GIS OSTRAVA ´99 

- GIS v zem�d�lství a lesnictví ´99 

- GIS ve státní správ� ´99       

Další významné aktivity je snaha o vytvo�ení "CAGI Source book - 

geoinformace v �eské republice" a "Metainforma�ního systému CAGI" (informace       

o zdrojích dat v �R ).  

V sou�asné dob� má CAGI 109 individuálních �len� a 38 kolektivních �len�. 

Minimáln� jednou ro�n� vychází pro �leny tišt�ný Bulletin CAGI, ale hlavním zdrojem 

informací jsou www stránky CAGI, které mají ve�ejnou �ást a �ást pouze pro �leny.  
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AD.2. GEOINFO 

�lánky se zam��ením na GIS m�žeme samoz�ejm� najít v n�kolika �asopisech    

z p�íbuzných obor� jako nap�. Zem�m��i�, Geodetický a kartografický obor, CAD, 

CHIP, PC world a další. Díky vydavatelské aktivit� Computer Press však má GIS 

samostatný odborný �asopis - GEOINFO. �asopis vychází od roku 1998, ale po�átky 

�asopisu je t�eba hledat už v roce 1994, kdy za�al stejnojmenný �asopis vycházet           

z iniciativy Nadace pro rozvoj GIS a DPZ. �asopis byl zdarma a vycházel dva roky. 

Druhým p�edch�dcem �asopisu byly "zelené stránky" �asopisu Computer design 

stejného vydavatelství, z nichž se pak zrodil nový samostatný �asopis. GEOinfo vychází 

na 64 stránkách, 6x ro�n� a ro�ní p�edplatné stojí 390 K�.  

AD. 3. DISKUSNÍ SKUPINA 

Dalším samostatným subjektem GIS na Internetu je ve�ejná diskusní skupina 

"GIS - CZ". Jedná se o elektronickou konferenci, tj. po p�ihlášení lze do konference 

zasílat jednotlivé p�ísp�vky p�es e-mailovou adresu: gis-cz@fsv.cvut.cz.  P�ísp�vky 

jednotlivých �len� jsou distribuovány ostatním �len�m konference p�es e-mail. Pro 

ne�leny konference jsou všechny p�ísp�vky k dispozici na internetové adrese, kterou 

naleznete v p�íloze této práce. 

 

AD. 4. KONFERENCE, VÝSTAVY A VELETRHY  

Aby byla situace o GIS v �eské republice kompletn� zmapována, je t�eba uvést  

nejd�ležit�jší a nejv�tší konference, seminá�e, výstavy, prezentace firem a veletrhy, 

které se bu� dotýkají GIS, nebo jsou p�ímo na GIS zam��eny. Tyto akce nejsou 

subjekty v pravém slova smyslu, nebo� je ve valné v�tšin� po�ádají subjekty zmín�né 

výše. 

  

� INVEX Computer Brno - mezinárodní veletrh informa�ních technologií. Nejv�tší 

veletrh po�íta�� na území �R, na kterém v posledních letech nechybí GIS pavilon se 

všemi významnými firmami GIS, p�sobících v našem stát�.   

� GEOMATICA Praha - mezinárodní specializovaná výstava geodézie, 

geoinformatiky a geotechniky, po�ádaná od roku 1995. 
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� GIS Ostrava - konference s mezinárodní ú�astí se zam��ením na standardy GIS, 

modelování v GIS, WWW a GIS. Po�ádá VŠ bá�ská v Ostrav� od roku 1994.  

Reportáž 2/98, patrn� nejv�tší GIS konference v �eské republice. 

� GIS Brno - mezinárodní konference. Akce je sou�ástí série konferencí, které se 

konají každé dva roky, od roku 1987. Konferenci po�ádá Masarykova univerzita 

Brno. 

� IS v zem�d�lství a lesnictví v Evrop�, Se� - odborná konference s mezinárodní 

ú�astí. Konference je zam��ená na GIS, jejich využití v lesnictví, zem�d�lství, 

ochran� p�írody a pozemkové úpravy. Po�ádá Help Service Group od roku 1995. 

� GIS v dopravním plánování, Pardubice - konference doprovázená konkursní 

výstavou projekt� , publikací a p�ehlídky videofilm�. Po�ádá Fakulta dopravní 

Univerzity Pardubice.  

� GIS ve státní správ�, Se� - celostátní seminá�e. Již od roku 1987 po�ádá Okresní 

ú�ad Chrudim, zam��ené na využití GIS v životním prost�edí, projektování krajiny, 

lesním hospodá�ství, geologie apod.   

� Internet a GIS ve státní správ�. Jednodenní seminá�, konaný v prosinci roku 1998;  

uspo�ádala firma Grall v Praze.     

� Seminá� OPEN GIS. Akci po�ádala v roce 1998 CAGI v Praze a Brn�. Seminá� 

m�l poukázat na problémy v této oblasti, další projednávání této problematiky 

p�esunul na konferenci GIS ve státní správ�. 

� Seminá� Územní plánování a GIS, Vranovská p�ehrada - specializovaný seminá�. 

Akci po�ádá již druhým rokem Okresní ú�ad Znojmo. 

     

V�tšina firem distribuující software po�ádá každoro�n� setkání uživatel� svého 

softwaru, kde pomáhá �ešit a vysv�tlit obecné problémy, prezentovat novinky své firmy 

a umožnit svým zákazník�m setkání s ostatními uživateli stejných produkt�. Zde 

uvádíme jejich seznam: 

� Bentley forum - konference spojená s výstavou. 

� CAD/ GIS forum - konference spojená s výstavou. Po�ádá Sdružení uživatel� 

MicroStation. 

� SE�98 - setkání uživatel� Help Service Group, Atlas a Gepro spolupracující         

v rámci spole�nosti POINTER, konané od roku 1995.  

� IDRISI setkání uživatel�, Zvolen, spojení uživatel� z �R a SR.  

� Konference uživatel� GIS ESRI a ERDAS v �R, Praha, od roku 1992. 
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� Setkání uživatel� HSI, Praha.  

� Setkání uživatel� BERIT, Brno, od roku 1996. 

� FRAMME konference - Intergraph a partne�i, setkání uživatel� firmy. 
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4.2. DIGITÁLNÍ DATA V �R 

 
Zdroje geografických digitálních dat v �eské republice lze rozd�lit na dv� 

základní skupiny - státní instituce a soukromý sektor. Zdroj� dat, které se v posledních 

letech digitalizují z r�zných druh� map, v  mnoha r�zných institucí a spole�nostech,  je 

velmi mnoho. Není cílem této práce zaznamenat všechny zdroje, ale zam��íme se na 

mapy st�edních m��ítek ( tj. 1: 5 000 až 1: 500 000 ). 

Je -li zde pojednáno o zdrojích digitálních dat v �eské republice, je t�eba se 

zmínit i o metadatech. �eská republika je teprve na po�átku jakéhokoliv 

metainforma�ního systému, ale lze s pot�šením konstatovat první snahy. P�edevším je 

to metainforma�ní systém Ústavu pro hospodá�skou úpravu les� (UHUL), který je 

p�ístupný i p�es Internet. Tato nedotvo�ená aplikace obsahuje metadata o lesních GIS. 

Metainforma�ní systém by m�l být i sou�ástí Státního informa�ního systému 

(SIS). Ten je však teprve ve zrodu svého vývoje.  

Vzhledem k pomalému vývoji SIS rozhodlo se vedení CAGI k zapo�etí prací na 

Metainforma�ním systému CAGI ( informace o zdrojích dat v �R). Cílem systému je 

umožnit komukoliv p�ístup k informacím pomocí Internetu, kde klient dostane výstup 

ve form� HTML stránek. Pro formu metainforma�ního systému CAGI vychází z normy 

Evropské unie v této oblasti. Další informace lze získat na internetových stránkách 

CAGI.    

 

4.2.1. STÁTNÍ INSTITUCE 

Digitální data ve státních institucích  jsou p�edevším dva informa�ní 

systémy,které pokrývají celou republiku - Státní informa�ní systém (SIS) a Vojenský 

topografický informa�ní systém (VTIS). Tyto systémy blíže p�edstavíme níže. Velkým 

zdrojem, p�edevším negrafických dat, je  �eský statistický ú�ad.  

Krom�  t�chto základních zdroj� lze ostatní zdroje grafických digitálních dat 

rozd�lit na velkoplošné a maloplošné. Pro nedostatek místa si zde uvedeme n�které 

p�íklady ve stru�ném p�ehledu. Mezi velkoplošné pat�í nap�.: 

�  Jednotná železni�ní mapa, která je vytvá�ena �eskými drahami v rámci projektu 

"Informa�ní systém železni�ní geodézie". 
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�  Silni�ní mapy, které pat�í 	editelství silnic a dálnic �R, což je p�ísp�vková 

organizace, z�ízená ministerstvem dopravy. Mapy vznikají v rámci projektu 

"Silni�ní databanka" a existují t�i varianty t�chto map:  

1. mapa �eské republiky,  bez m��ítka. 
2. mapy region� v m��ítku 1: 200 000. 
3. mapy okres�, bez m��ítka.         

�  Geologické mapy jsou majetkem �eského geologického ústavu ( �GÚ), který spadá 

pod ministerstvo životního prost�edí. Vznikají digitalizací a následnou vektorizací 

starých geologických map v rámci projektu "GIS �GÚ". Vytvá�eny jsou t�i varianty 

map: 

1. mapa �eské republiky v m��ítku 1:500 000. 
2. mapové listy v m��ítku 1: 50 000. 
3. mapové listy v m��ítku 1: 25 000. 

�  Lesnické mapy, které jsou sou�ástí Informa�ního datového centra Ústavu pro 

hospodá�skou úpravu les�. Mapy vznikají z p�vodních lesnických map, které jsou 

vyhotoveny nad státním mapovým dílem - Státní mapou odvozenou                          

v m��ítku 1: 5000.  

 

Mezi maloplošné �adíme digitální mapy, které m�žeme rozd�lit do dvou skupin: 

1. digitální mapy m�st 

2. digitální mapy chrán�ných krajinných oblastí.  

 

K první skupin� pat�í digitální mapy vytvo�ené  pro ú�ely turistické nebo 

technické. Nasazením softwaru firmy ESRI si �ada okresních ú�ad� uv�domila výhody 

GIS a dnes lze konstatovat, že v�tšina m�st s po�tem obyvatel nad 10 000 má digitální 

mapy. 	ada z nich je k dispozici na Internetu a již se objevily první  interaktivní mapy s 

možností vyhledávání ulic, hotel�, restaurací a  dalšími p�ipojenými databázemi. 

Jmenovat m�žeme alespo� n�které p�íklady z Internetu - Praha, Brno, Ostrava, 

Olomouc,  Svitavy, �eská Lípa a další. 

Nejlepším p�íkladem druhé skupiny je pokro�ilý projekt budování GIS               

v Krkonošské národním parku. Základem GIS jsou mapové soubory dat v digitální 

podob� a to ZABAGED2 ( viz. níže) v rastrové podob� v m��ítku 1: 10 000 a digitální 

ortofotomapa v m��ítku p�ibližn� 1: 22 500, rok snímkování 1997. Aktuální informace   

o celém projektu lze získat na Internetu a lze jen doufat, že se p�idají další chrán�né 

krajinné oblasti a národní parky.  
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STÁTNÍ INFORMA�NÍ SYSTÉM 

SIS je vytvá�en na základ� Zákona o SIS a jeho tvorbou je pov��en Ú�ad pro 

SIS. Vzhledem k nevyjasn�ným kompetencím a špatné legislativ� je celý projekt  teprve 

v po�átcích svého vývoje. Sou�ástí SIS mají být i systém o metadatech, možnost 

p�ístupu k dat�m p�es Internet a možnost napojení na Evropskou geografickou 

informa�ní infrastrukturu ( EGII ).   

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický ( VUGTK ) pracoval 

v letech 1991 až 1995 na výzkumném projektu " Výstavba automatizovaného 

informa�ního systému geodézie a kartografie", který by m�l být sou�ásti SIS. Navržený 

systém tvo�í 3 integrované subsystémy, které jsou v r�zných fázích rozpracovanosti: 

�  Subsystém základních bodových polí (SZBP). 

�  Subsystém digitálního katastru nemovitostí (SKN), který je tvo�en dv�ma 

propojenými �ástmi: 

 - soubor geodetických informací (SGI), což je digitální katastrální mapa (DKM) 

 - soubor popisných informací katastru (SPI). 

�  Subsystém základní báze geografických dat (ZABAGED), �ili digitální mapa 

st�edních m��ítek pokrývající celé území �eské republiky. 

 

Z našeho pohled celorepublikových digitálních dat je zajímavý ZABAGED, 

jehož realizaci má na starosti �eský ú�ad zem�m��i�ský a katastrální ( �ZUK). 

ZABAGED tvo�í dva modely: 

� Rastrový ZABAGED 2, který vznikl digitalizací státního mapového díla - 

Základní mapy �R  1: 10 000 v sou�adnicovém systému S-JTSK. Tento model byl 

realizován v roce 1994 a je do�asn� považován za náhradu modelu ZABAGED 1. 

� Vektorový ZABAGED 1, který vzniká vektorizací ZABAGED 2. Tento model 

vzniká od roku 1995 a m�l by být kompletn� realizován v roce 2003. 

 

Obsah ZABAGED 1 je dán katalogem objekt�, který tvo�í 8 tématických 

kategorií: 

� sídla  

� komunikace 

� rozvodné sít� a produktovody 

� vodstvo 

� územní jednotky 

� vegetace a povrchy 

� reliéf 

� geodetické body 
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ZABAGED 1 je liniov� orientovaný datový model s rela�ním p�ipojením 

atribut�. Jeden grafický prvek m�že reprezentovat n�kolik objekt�. 

ZABAGED 1 by m�l být dokon�en do roku 2000. P�edpokládá se, že základního 

m��ítka  1: 10 000 budou odvozovány generalizací mapy m��ítek 1: 50 000 až 1: 200 

000. 

Softwarovými prost�edky pro budování ZABAGED 1 jsou MGE firmy 

Intergraph a ORACLE stejnojmenné firmy. 

Velikost celého souboru se odhaduje na cca. 1.3 GB a kompletní cena celého 

souboru se odhaduje na p�ibližn� 28 mil. K� ( 350 K�/km2 ), z toho 22 mil. K� 

polohopis s atributy a 6 mil. K� výškopis s atributy. ( Data p�evzata z Geoinfa 3/98,     

str. 28-32)          

   

      VOJENSKÝ TOPOGRAFICKÝ INFORMA�NÍ SYSTÉM 

VTIS je sou�ástí Vojenského informa�ního systému o území, který vytvá�í 

Armáda �eské republiky, p�esn�ji �e�eno její �ást - Vojenský topografický ústav 

(VTOPÚ) v Dobrušce. P�esto, že je systém budován Armádou �R po�ítá se                    

s komer�ním využitím systému. VTIS bude obsahovat tato digitální topografická data: 

1. digitální model území v m��ítku 1: 200 000 ( DMÚ200). 

2. digitální model území v m��ítku 1: 25 000 ( DMÚ25). 

3. banku rastrových dat digitálních ekvivalent� topografických map. 

 

DMÚ je vektorový topologický model území vznikající z vojenské topografické 

mapy 1: 25 000 v sou�adnicové systému S-42. DMÚ tvo�í sedm tématických vrstev, 

které jsou definovány v  Katalogu topografických objekt� ( KTO): 

�  vodstvo 
�  komunikace 
�  potrubí, energetické a 

telekomunika�ní trasy 
�  rostlinný a p�dní kryt 

�  sídla, pr�myslové a jiné 
topografické objekty  

�  hranice a ohrady  
�  terénní reliéf                                                               

 

DMÚ je model vrstvový s jednozna�ností v jednotlivých vrstvách a s d�razem 

na plošnou topologii. K p�ipojení atribut� se používají  vazebné položky v rámci vrstev 

a je možné p�ipojení více atribut� k jednomu prvku pomocí vícenásobné relace. 



 58

DMÚ byl dokon�en v polovin� roku 1998 a od té doby probíhá jeho aktualizace. 

Z digitální mapy v m��ítku 1: 25 000 by m�la být generalizací vytvo�ena mapa              

v m��ítku 1: 50000. 

Použitým software na budování geografické databáze DMÚ je ARC/INFO. 

Všechna data bez výškopisu zabírají tém�� 3 GB a jejich cena se pohybuje v rozmezí   

46 - 71 K�/m2 , což �iní n�co p�es 5 mil. K� za celé území �eské republiky. (Data 

p�evzata z Geoinfa 3/98, str. 28-32)  

    

4.2.2. SOUKROMÝ SEKTOR 

Uvedeme zde stru�ný p�ehled základních informací firem poskytující mapy 

�eské republiky v digitální podob�. P�vodní zdroj grafických dat jsou v�tšinou 

Základní mapy  �R, které jednotlivé firmy rozši�ují dle vlastních možností a plán�. 

Firmy jsou �azeny abecedn�.  

 

ARCDATA PRAHA 

Mapa: Digitální geografická databáze �R - ARC�R 500. 

M��ítko: 1: 500 000. 

P�vodní zdroj dat: mapa �R 1: 500 000,  Fyzickogeografická mapa �R 1: 500 000. 

Poskytovatel dat: Zem�m��ický ú�ad �R. 

Formát: vektorový. 

Obsah mapy:  * Geografické prvky ( silnice, železnice, lesní plochy, vodstvo, sídla, 

vrstevnice, výškové body, digitální model terénu ), 

   * Administrativní jednotky ( obce, okresy, kraje ),  

* Rozši�ující tématické informace ( zem�pisná sí�, hrani�ní p�echody, 

ve�ejná letišt�, klad lit� státních mapových d�l ).  

Sou�adný systém: S-JTSK, S-42, zem�pisné sou�adnice. 

Cena: komplet 15 000 K�.  

Adresa firmy: ArcData Praha, Dittrichova 21, Praha 2. 

WWW adresa: www.arcdata.cz, arccr.arcdata.cz.  
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CS MAP 

Mapy: základní mapa �R, mapy m�st �R ( 157 m�st ), rastrové mapy dalších m�st. 

M��ítko: �R 1:100 000, silni�ní sí� 1: 500 000, m�sta 1: 10 000. 

P�vodní zdroj dat: �R - viz. Geodézie CS, mapy m�st od firmy P.F.art.    

Poskytovatel dat: Geodézie Brno, Geodézie CS, P.F.art 

Formát: vektorový. 

Obsah mapy: samostatn� prodejné vrstvy - hranice kraj�, hranice okres�, obce, hranice 

obcí, silnice, m�sta, vodstvo, lesy, železnice, �erpací stanice, digitální model terénu.  

Sou�adný systém: WGS84. 

Cena: kompletní mapa �R 35 000 K�, Praha 30 000 K�, krajské m�sto 15 000 K�, 

okresní m�sto 12 000 K�, ostatní m�sta 9 000 K�/kus.  

Adresa firmy: CS Map, Hybešova 65, Brno. 

WWW adresa:   - 

  

 

GEODÉZIE �S 

Mapy: Edice Geobáze, �eská republika, jednotlivé kraje, m�sta. 

M��ítko: �R 1: 400 000, 1: 200 000, 1: 100 000, m�sta 1: 10 000. 

P�vodní zdroj dat: vlastní. 

Formát: rastrový. 

Obsah mapy: sídla, hrani�ní p�echody, horstva, vodstvo. M�sta - ulice, banky, doprava, 

instituce, kultura, školy, místní názvy. 

Sou�adný systém: S - JTSK, S-42, WGS-84, UTM/UPS. 

Cena: �R 1: 100 000 - 3000 K�, �R 1: 200 000 - 2000 K�, jednotlivé kraje  a m�sta 

1000 K�.  

Adresa firmy: Geodézie �S, Moskevská 42, �eská Lípa. 

WWW adresa: www.geodezie.cz, mapy.atlas.cz. 

GEODÉZIE BRNO 

Mapy: �eská republika, m�sta cca. 200. 

M��ítko: �R 1: 100 000, 1:200 000, 1: 750 000. M�sta ve v�tších m��ítkách. 

P�vodní zdroj dat: letecké snímkování, Základní mapy �R. 

Poskytovatel dat: Zem�m��ický ú�ad, Armáda �R. 
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Formát: vektorový. 

Obsah mapy: sídla, hrani�ní p�echody, horstva, vodstvo, lesy, silni�ní sí�. 

Sou�adný systém: WGS. 

Cena: data nejsou ur�ena pro p�ímou distribuci1. 

Adresa firmy: Víde�ská 80, Brno. 

WWW adresa: www.geodezie-brno.cz.  

 1Poznámka: P�vodn� existoval spole�ný státní podnik Geodézie. Po roce 1989 se 

spole�nost rozpadla na n�kolik samostatných subjekt�, proto jsou p�vodní data 

Geodézií spole�ná, ale další využití, zpracování apod. se liší  p�ípad od p�ípadu. Data 

Geodézie Brno nejsou ur�ena pro ve�ejnost, tou se zabývá Geodézie CS v �eské Líp�, 

ale jsou dále zpracovávána, aktualizovány a nabízena dalším právnickým osobám.    

 

KARTOGRAFIE PRAHA 

Mapy: �R, Praha, n�která m�sta. 

M��ítko: �R 1: 200 000, m�sta 1:10 000 - 1:20 000. 

P�vodní zdroj dat: ZM 1: 10 000 pro m�sta, ZM 1: 50 000 pro mapu �R. 

Poskytovatel dat: �eský ú�ad zem�m��ický. 

Formát: vektorový. 

Obsah mapy: vodstvo, lesy, komunikace, zástavba, tématické zna�ky. 

Sou�adný systém: m�sta S-JTSK, �R WGS84. 

Cena: jedno CD 990 K�. 

Adresa firmy: Františka K�ižíka 1, Praha 7.  

WWW adresa: www.kartografie.cz. 

 

ODYSSEUS 

Mapy: digitální atlas �R, Praha, Plze�sko, n�které další m�sta. 

M��ítko: 1: 5 000. 

P�vodní zdroj dat: Základní mapa �R 1: 5000, letecké snímky, vlastní šet�ení.  

Poskytovatel dat: ZM �R nezjišt�n, letecké snímky Armáda �R. 

Formát: vektorový. 

Obsah mapy: vodstvo, lesy, komunikace, zástavba, ostatní zele� a další podrobnosti. 

Sou�adný systém: S-JTSK, zem�pisné. 
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Cena: komplet 12 000 K�, Plze�sko 6 000K�, Praha 5 000K�.  

Adresa firmy: Záme�nická 32, Plze�. 

WWW adresa: www.odysseus.cz. 

 

P.F. ART 

Mapy: �R, m�sta, obce, regiony.  

M��ítko: �R 1: 500 000, 1: 440 00, m�sta 1: 10 000. 

P�vodní zdroj dat: Základní mapy �R. 

Formát: vektorový. 

Obsah mapy: vodstvo, lesy, zástavba, popis, uli�ní sí�, doprava. 

Sou�adný systém: S-JTSK. 

Cena: �R - 750 K�, 12 m�st - 750 K�. 

Adresa firmy: Cejl 67/69, Brno. 

WWW adresa: - 

 

 

PJSOFT 

Mapy: InfoMapa �R, m�sta - p�es 250.  

M��ítko: �R 1: 38 000, m�sta 1: 3800 

P�vodní zdroj dat a jejich poskytovatele firma odmítá sd�lit.  

Formát: vektorový. 

Obsah mapy: vodstvo, hranice územních celk�, lesy, komunikace,  komunikace, národní 

parky, UNESCO. 

Sou�adný systém: vlastí, zem�pisné sou�adnice. 

Cena: InfoMapa - základní modul 4200 K� + 8700 K� mapa �R + Praha 8700 K� + 

Brno 3900 K� + Ostrava 2000 K� + Hradec Králové 2000, k dispozici další moduly v 

cen� od 1600 K� do 4400 K�.    

Adresa firmy: Pjsoft, Služská 27, Praha 8.  

WWW adresa: www.pjsoft.cz. www.mapy.cz. 
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SHOCART 

Mapy: �R, silni�ní mapa �R, oblastní mapy turistické, cyklistické, vodácké a lyža�ské. 

M��ítko: �R 1: 500 000, autoatlas 1: 250 000, oblastní 1:75 000 nebo 1: 50 000.  

P�vodní zdroj dat: vojenské mapy a další zdroje ze zahrani�í. 

Poskytovatel dat: Armáda �R, Rusko, USA a další. 

Formát: vektorový. 

Obsah mapy: sídla, vodstvo, komunikace, vegeta�ní kryt. 

Sou�adný systém: WGS84. 

Cena: není ur�eno k p�ímému prodeji, p�i zakázce cena dohodou. 

Adresa firmy: Shocart, nám. TGM 2433, Zlín.  

WWW adresa: www.shocart.cz. 

   

  Lze konstatovat, že trh s digitálními daty je zna�n� široký a ješt� není 

stabilizován. Vzhledem k monopolu státu v minulém režimu existuje fakticky pouze 

jeden p�vodní zdroj mapových podklad�. Tyto Základní mapy �R jednotlivé firmy 

digitalizují a p�idávají do vzniklé vektorové mapy svoji novou hodnotu z rozdílných 

zdroj�. Vzniká tak v�tší množství málo se lišících datových soubor� a záleží jen na 

zákazníkovi, jaký si vybere. 

  Ne všechny zdroje dat, zde uvedené, slouží k distribuci dat soukromým 

osobám. N�které spole�nosti využívají svá data jen jako podklady k dalším �innostem, 

což je p�íklad firmy Geodézie Brno. 

  Komer�n� nejúsp�šn�jšími firmami s digitálními mapovými díly jsou: 

Kartografie Praha, Geodézie �S a PJsoft.  

  Zajímavým tématem by bylo zhodnocení kvality t�chto dat, srovnání 

jednotlivých firem apod., což  p�esahuje rámec této práce. 
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4.3. PREZENTACE  DAT 

Hlavním požadavkem jakéhokoliv GIS je tvorba kvalitních výstup�. Proto v 

následující kapitole srovnáme možnosti prezentace geografických informa�ních 

systém�. Ve druhé �ásti pak p�ehledn� p�edstavíme konkrétní aplikace GIS na Internetu 

v �eské republice.   

 

4.3.1. MOŽNOSTI PREZENTACE DAT 

�esky psaná literatura, se p�es d�ležitost prezentace dat GIS, p�íliš nezabývá 

kategorizací možných výstup� z GIS. Data z GIS jsou prezentována p�edevším ve 

form� mapy, �asto se však zapomíná i na další formáty dat. Výstup z GIS d�líme dle 

formátu dat na textové a obrazové. Mezi textové pat�í: texty, tabulky. Ke grafickým 

�adíme p�edevším mapy, které dále rozd�lujeme na: 

• tématické - obsahují požadované informace p�ímo 

• topografické - vyžadují interpretaci ze strany �lov�ka. 

Další možnosti grafických formát� výstup� z GIS jsou fotografie (obrázky), grafy, 

kartodiagramy, video, modely ( nap�. digitální model terénu), virtuální realita apod. 

 Další zp�sob d�lení prezentace dat rozd�luje výstup na tzv. tvrdý - tisk a tzv. 

m�kký - zobrazení na monitoru a tedy uložení na pam��ovém mediu. Pokusili jsme se 

rozší�it toto d�lení jak ukazuje následující obrázek. 
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Obr. �.8:  Možnosti prezentace výstup� GIS dle uložení dat  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 Upravil: autor. 

 

 

Digitální neboli po�íta�ový výstup dále rozd�lujeme podle toho, zda je po�íta� v 

síti �i nikoliv. Po�íta�, který není v síti umož�uje uložení výstup� z GIS do své vlastní 

vnit�ní pam�ti nebo do vn�jší pam�ti, která je reprezentována CD mechanikou, 

disketovou mechanikou nebo dalšími typy vn�jších pam�tí. Po�íta� p�ipojený do sít� 

umož�uje dv� varianty uložení dat. Za prvé na tzv. "blízký po�íta� ", který je sou�ástí 

firemní sít� - intranetu a za druhé tzv. "vzdálený po�íta� ", který je sou�ástí Internetu. Je 

samoz�ejmé, že veškeré digitální výstupy jsou prezentovány p�es monitor a lze je 

tisknout.  

Z výše uvedeného lze možnosti prezentace dat GIS reprezentovat �adou 

 

TISK   -   PO�ÍTA�   -   INTERNET, 

 

kde tisk v sob� zahrnuje jakýkoliv tiskový výstup z GIS. Po�íta� je samostatný, 

nep�ipojený do sít�.  Internet umož�uje p�ístup ke GIS z jakéhokoliv po�íta�e, který je 

p�ipojen do sít� Internet/ intranet. 

 Srovnáním t�chto t�í možností m�žeme charakterizovat jejich výhody a nevýhody.  

Výhodou tiskových výstup� je stále jejich nejv�tší dostupnost a nej�ast�jší 

použití, též rozlišení, p�esnost a p�ehlednost tišt�ných map. Rozší�ení po�íta�� stále není 

výstup 

analogový 

digitální 

tisk na folii 

samostatný po�íta� 

sí�ový po�íta� 

tisk na papír 

vnit�ní pam�� 

vn�jší pam�� 

intranet 

Internet 
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dostate�né a zvlášt� pak dostupnost Internetu je stále malá. Význam tiskových výstup� 

bude sice klesat, ale pravd�podobn� nikdy neztratí pln� na významu. Dalšími 

argumenty pro tiskové výstupy je ned�v�ra mnoha lidí v po�íta�e a malá adaptabilita 

lidí, zvlášt� starší generace, na práci s po�íta�em. Další výhodou tiskových výstup� je 

snadná p�enositelnost tiskovin, �ili jakákoliv nezávislost na technice p�i p�ípadné 

prezentaci. 

Nevýhody tiskového výstupu z GIS je p�edevším statický obraz, který 

neumož�uje další zm�ny po vykonání tisku, což je v tak dynamických systémech jako 

jsou GIS velkým nedostatkem. V neprosp�ch použití tiskáren a plotr� v GIS hovo�í 

obecn� technické možnosti, které z tisk� vyplývají. Technické možnosti omezují kvalitu 

tisku a mohou snižovat vypovídací schopnost tiskové sestavy. P�i v�tším po�tu 

tiskových výstup� m�žou být nevýhodou náklady na tisk, které rychle po rostou, zvlášt� 

p�i barevném tisku mapových výstup� na plotrech. 

Po�íta� nabízí proti tiskovému výstupu �adu výhod jako nap�íklad dynamický 

výstup, možnost kombinace n�kolika r�zných program�, využití multimédií apod. 

Po�íta� umož�uje uživateli definovat vlastní výstupní sestavu na monitor po�íta�e a tím 

zvýšit efektivitu výstupu a vypovídací schopnost. Nejv�tší nevýhodou samostatného 

po�íta�e p�i GIS výstupech je v podstat� nemožnost �ešit GIS samostatn� v jedné osob�. 

GIS je natolik velký systém, že je nutné �ešit problémy s ním spojené v týmu 

spolupracovník�, což je, v sou�asné dob�  a p�i dnešních technických možnostech, 

tém�� nemožné bez p�ipojení po�íta�e k Internetu nebo intranetu. 

Všechny výhody po�íta�e p�i prezentaci dat z GIS velmi rozši�uje Internet           

o n�kolik další, p�itom zárove� omezuje jeho nevýhody. Skute�nost výstupu GIS na 

svém monitoru s daty ze vzdáleného, �asto neznámého po�íta�e, �adí Internet jako 

nejperspektivn�jší prost�edek prezentace dat geografických informa�ních systém�. 

Internet urychluje komunikaci mezi pracovníky týmu p�i vytvá�ení GIS, umož�uje 

sou�asnou práci n�kolika lidí na jediném projektu, který je uložen na jediném serveru. 

Dynamické stránky na Internetu umož�ují definování vlastních dotaz� do GIS a tak si 

každý uživatel m�že definovat výstup jen dle svého p�ání a pot�eb. Velkou perspektivu 

využití prezentace dat GIS p�edstavují interaktivní mapy. 

Nejv�tší prozatímní nevýhodou využití GIS výstup� na Internetu je jeho malé 

rozší�ení a dostupnost. Vzhledem k expanzi Internetu však nebude dlouho trvat a tato 

nevýhoda, doufejme,  ztratí na významu. Nevýhodou jsou též problémy v kompatibilit� 

platforem, opera�ních systém� a softwar�. Ale i tyto nedostatky jsou pr�b�žn� �ešeny,        
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v oblasti GIS nap�íklad konsorciem OPEN GIS, který definuje základní pravidla pro 

úplnou integraci prostorových dat, hardwaru i softwaru. Toto konsorcium založilo 

kolem stovky organizací a zatím tyto podmínky spl�uje jen velmi málo produkt�. 

V prezentaci dat GIS má zatím stále malou p�evahu tiskový výstup. Perspektiva 

a rozši�ování Internetu však tuto situaci �asem pravd�podobn� zm�ní. P�estože 

prezentace dat v papírové form� bude �áste�n� zastín�na vzr�stajícím významem 

Internetu, nelze úpln� tento druh prezentace dat GIS zatracovat. Tiskový výstup bude        

i nadále v prezentaci dat GIS velmi významný. Výstup dat na nesí�ovém po�íta�i nemá 

velkého významu. V souvislosti s rostoucím významem Internetu, bude spíše význam 

samostatn� zapojeného po�íta�e pro prezentaci dat v GIS klesat. 

 

4.3.2. �ESKÉ GIS SERVERY NA INTERNETU 

Ve stru�ném p�ehledu si zde p�edstavíme n�kolik ve�ejných GIS server� 

p�ístupných na Internetu, který byly vytvo�eny a jsou udržovány �eskými firmami          

a tudíž mají ve webové adrese doménu CZ. Vzhledem neexistenci p�esné definice GIS 

jsme do p�ehledu za�adili ty servery, které umož�ují práci s interaktivní ( inteligentní, 

dynamickou, živou ) mapou, tj. k digitální map� jsou p�ipojeny databázové údaje, nebo 

digitální mapa obsahuje n�jaké dotazovací funkce, jako nap�. vyhledávání apod.  

 

GEODÉZIE CS 

Server je provozován firmou Atlas, data poskytla firma Geodézie CS a najdeme 

ho na Internetové stránce http://mapy.atlas.cz. Komunikaci zabezpe�uje Geobáze 

Prohlíže� firmy Geodézie CS na stran� serveru, na stran� klienta je pot�eba libovolný 

standardní prohlíže� bez nutnosti dalších plu-in apod. Obsahem je podrobná mapa 

�eské republiky  a mapy  138 m�st. Umožn�ny jsou základní mapové funkce,                

k dispozici je nápov�da  a legenda. Dalším rozší�ením jsou vyhledávací funkce. Pro 

mapu �eské republiky to je hledání obce, pro m�sta hledání zadané ulice. Navíc je         

k dispozici vyhledávání objektu jako nap�. instituci, školu, �eku, horu apod. Zajímavou 

funkcí je též možnost vybrat z nabídky turisticky nejzajímav�jším míst �R a po stisku 

tla�ítka "Ukaž" se zobrazí nejbližší okolí kulturní památky. V mapách nejv�tších m�st 

(Praha, Brno, Ostrava ) lze objekty lokalizovat též výb�rem ze zvláštní nabídky. 
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Mezi speciální funkce, které systém umož�uje,  pat�í možnost p�idání mapy do 

své vlastní www stránky, pojmenovat místo na map�, poslat mapu e-mailem, nebo tisk 

mapy.      

Nevýhodou aplikace je absence jakýchkoliv atributových dat p�ipojených           

z databází a tak m�že dojít k diskusi, zda je to v�bec GIS server. Vzhledem k po�átku 

vývoje GIS v �R, a tím spíše na Internetu, velké oblib� tohoto serveru a možnosti 

n�kolika funkcí nad digitální mapou jsme se rozhodli p�edstavit tento server. 

 

Obr. �.9:  Ukázka mapového serveru firmy Geodézie CS - m�sto Plze	 

Zdroj: Internet. Upravil: autor. 

Obr. �.10:  Ukázka mapového serveru Geodézie CS - Praha, Václavské nám. 

 Zdroj: Internet. Upravil: autor. 
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PJSOFT 

O p�edstavení mapového serveru PJsoft - www.mapy.cz - v této práci platí vše, 

co už bylo �e�eno u serveru Geodézie CS. Tyto servery si totiž velmi konkurují                

a soupe�í o prvenství v digitálních mapách na Internetu v �eské republice ( o digitálních 

mapách obou firem viz. kapitola 6.2.). Digitální mapy firmy PJsoft jsou umíst�ny na 

známém serveru Seznam. 

    Server obsahuje mapu �eské republiky a mapy nejv�tších našich m�st - Praha, 

Brno, Ostrava a Hradec Králové. Základní mapové funkce jsou samoz�ejmostí, stejn� 

jako nápov�da a legenda. Nadstandardní jsou vyhledávací funkce, které probíhají           

v n�kolika krocích. V prvním kroku je samoz�ejm� výb�r mapy, v dalším kroku, p�i 

zadání požadovaného �et�zce pro hledání, lze vybrat, zda hledaný objekt za�íná �i 

obsahuje zadaný text. V map� �eské republiky m�žeme pak vybírat z t�chto položek: 

kempy,  sídla, ú�ady, státní správa. V mapách m�st je možno hledat ulice, hospody         

a vinárny, ú�ady a státní správu. Navíc je v mapách m�st k dispozici rychlé hledání 

lékáren, pohotovosti, policie nebo pošt. Zvláštní funkcí je možnost umíst�ní vlastní 

ikony do mapy. 

 

Obr. �.11:  Ukázka mapového serveru firmy PJsoft - Praha, Václavské nám�stí 

Zdroj: Internet. Upravil: autor. 
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Obr. �.12:  Ukázka mapového serveru firmy PJsoft - m�sto Plze	 

 

 Zdroj: Internet. Upravil: autor. 

 

ARC�R 500 

Arc�R je digitální vektorová databáze v m��ítku 1: 500 000 ( viz.výše) firmy 

ArcData Praha a nalezneme ji na Internetové adrese arccr.arcdata.cz. Na serverové 

stran� je použit software ArcView Internet Map Server. Na stran� klienta sta�í 

standardní www prohlíže�, protože JAVA applet je p�ipojen p�ímo k HTML stránce, 

což má za následek jeho stahování p�i každém vstupu na www stránku a tím zna�né 

zpomalení aplikace. Krom� mapy je k dispozici nápov�da, základní mapové funkce, 

možnost vypnutí/zapnutí jednotlivých vrstev. Aplikace navíc v sob� zahrnuje nástroje 

pro p�ipojení atributových informací k jednotlivým entitám mapy, p�ípadn� jejich 

vyhledávání  v databázi. Vyhledávání probíhá v samostatném dialogovém okn�, kde 

zadáváme jméno objektu a ve stejném okn� se nám zobrazí výsledek hledání - seznam 

nalezených prvk�. Sou�ástí aplikace je také tvorba výstupní sestavy a její p�ípadný tisk. 
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BRN�NSKÉ VÝSTAVY A VELETRHY 

Typickým p�íkladem využití GIS na Internetu je návšt�vnický systém BVV, 

který je sou�ástí projektu kompletního GIS BVV. Na brn�nském výstavišti velmi �asto 

probíhají veletrhy, a tak je velmi praktické umožnit p�ístup ke grafickým dat�m nejen 

vystavovatel�m, ale i návšt�vník�m. K dispozici je mapa celého areálu (sou�adný 

systém S-JTSK), mapy jednotlivých pavilon� dle podlaží s rozestav�ním stánk�, 

základní mapové funkce  (zm�na m��ítka, zoom, posouvání po map�, výb�r obdélníka 

mapy myší, zobrazení celé mapy ), zm�na orientace, nápov�da, p�ehledka  v dolním 

rohu obrazovky. Hlavní GIS nástroje jsou "Identifikace expozic", které uživatel na 

map� ozna�í a "Hledání expozic" dle zadaného textu. V tomto p�ípad� sta�í i za�átek 

jména firmy a nezaleží na množství stánk� jedné firmy. Celý proces za�íná samoz�ejm� 

výb�rem veletrhu, který chcete navštívit.  

Celý systém je vybudován technologií firmy Autodesk - Autotodesk MapGiude 

a ve spolupráci s firmou BVV ho �ešila firma Sitewell, Ústí nad Labem. Proto                

k prohlížení p�es internetovou adresu http://bvvnis.bvv.cz pot�ebujete doinstalovat plug-

in ke svému internetovému prohlíže�i Netscape Navigator, nebo komponentu ActiveX 

pro prohlíže� Microsoft Internet Explorer ( obojí je však zdarma ke stažení na www 

stránkách firmy Autodesk). 
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Obr. �. 13: Ukázka ze serveru firma BVV 

   Zdroj: Sitewell. Upravil: Autor.  

  

OKRESNÍ Ú	AD D��ÍN 

GIS server Okresního ú�adu D��ín naleznete na webovských stránkách 

www.oku-dc.cz. Projekt �ešila firma Grall, Praha, použitý software je firmy Autodesk - 

AutoCAD MAP, Autodesk MapGuide a firmy Allaire -Cold Fusion. Ke korektnímu 

zobrazení map na Inernetu - viz. výše. 

Na Internetu jsou p�ístupné dv� mapy - geografická mapa okresu a volební 

výsledky 1998 na okrese. Geografická vektorová mapa byla vytvo�ena digitalizací          

ze Základní mapy �R 1: 10 000. Legenda vedle mapy umož�uje zapnutí/vypnutí 

jednotlivých vrstev, základní funkce s mapou. Kliknutím na mapové elementy                

a použitím menu jsou vyvolány atributové informace o požadovaném objektu. 

Mapovým základem druhého projektu jsou hranice obcí, které byly 

zjednodušeny v AutoCAD MAPu a p�evedeny do vrstev Autodesk MapGuide. K takto 

vytvo�eným polygon�m jsou p�ipojena data z parlamentních voleb 1998 z tabulek MS 
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Excel. Systém dovoluje dv� možnosti - zobrazení úsp�šnosti vybrané strany v okrese, 

nebo ve vybraném polygonu úsp�šnost jednotlivých stran.  

           

VOLEBNÍ ATLAS 

Poslední GIS server na platform�  firmy Autodesk je aplikace Volby ´98. Tento 

server vznikl za p�isp�ní firem �TK, Autodesk, Pythagoras ( vytvo�ení aplikace) a 

Spinet ( poskytovatel Internetu), Sitewell. Na serveru lze najít tyto údaje: výsledky 

voleb v roce 1996 a 1998, obyvatelstvo, v�kovou strukturu, ekonomické ukazatele, 

strukturu zam�stnanosti, demografický vývoj, vzd�lanost a náboženské vyznání.            

V závislosti na výb�ru jedné z kategorií lze vybrat téma ur�ené k pat�i�né kategorii. 

Mapa, kterou poskytl �SÚ, znázor�uje celou �eskou republiku s hranicemi a popisem 

okres�. Aplikace poskytuje základní mapové funkce v�etn� možnosti výb�ru okresu. 

Výstup je tvo�en tématickými mapami ( barevné rozlišení v jednotlivých okresech dle 

legendy), v p�ípadn� zájmu lze použít tla�ítko "Report" pro zobrazením tabulky, které 

lze jednoduše upravovat ( �azení dle vybraného sloupce) a následn� vygenerovat graf. 

Server je p�ístupný na Internetu na adrese http://volby.spinet.cz/volby98. 

    

ZABAGED 

O ZABAGEDu pojednává kapitola 6.1. Tato �ást SIS by samoz�ejm� m�la být 

p�ístupna p�es Internet. Na serveru na adrese www.baud.cz:8080 nalezneme jeden 

ukázkový list ZABAGEDU na Internetu. K tomu je použita technologie firmy 

Intergraph - GeoMedia Web Map, což pro klienta znamená pot�eba instalace plug-in pro 

Netscape Navigator nebo ActiveX komponenty pro Microsoft Internet Explorer. Návod 

a postup instalace t�chto prvk� lze nalézt v nápov�d�.  

Server umož�uje vybrat požadovaný mapový list n�kolika zp�soby: dle okres�, 

dle �ísel, p�ímý výpis �ísla. Po výb�ru listu dostáváme informace o stavu 

rozpracovanosti požadovaného mapového listu. Pro jeden vybraný ukázkový list je 

možno zobrazit i mapu s atributovými informacemi. Nejprve zvolíme, zda chceme 

zobrazit polohopis nebo výškopis. Atributové informace u jednotlivých objekt� získáme 

kliknutím myší na tento objekt. Krom� základních mapových funkcí, nápov�dy              

a legendy, jsou ješt� k dispozici funkce - ur�ení sou�adnic požadovaného místa, m��ení 

vzdáleností a výpo�et ploch. 
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 5. PRAKTICKÁ �ÁST 
 

5.1. DOTAZNÍK 

Dotazník GIS V �ESKÉ REPUBLICE A INTERNET si klade za cíl 

prakticky zjistit stav a situaci GIS u nás. Základní hypotézy jsou: 

• p�evaha mladší generace ve v�kové struktu�e zam�stnanosti v GIS 

• p�evaha vysokoškolsky vzd�laných lidí v oboru 

• �asté využívání  Internetu v sou�asné dob� 

• vyrovnanost v používání Internet Exploreru a Netscape Navigatoru 

• nejznám�jším softwarem je technologie ESRI 

• p�evahu zahrani�ního software nad �eským 

• solidní znalost GIS server� u nás 

   

Dotazník, který je jednou z mála podobných ukázek praktického využití 

Internetu, lze nalézt na www strámce: http://193.85.227.21/GIS. Skládá se ze t�í �ástí: 

Identifikace – Internet - GIS. Bohužel se nepoda�ilo zajistit jinou distribuci dotazníku 

než prost�ednictvím Internetu. P�vodním zám�rem byla snaha oslovit širší spektrum 

lidí, kte�í nejsou úplnými znalci GIS, ale mají alespo�  p�edstavu o tom, že GIS existuje. 

Toto se, z d�vodu neochoty n�kterých subjekt� zdarma pomoci, nepoda�ilo. Proto byli 

nakonec  osloveni  jen lidé, kte�í v oboru GIS pracují. Z tohoto pohledu je jasné, že pro 

tuto skupinu oslovených, m�ly n�které otázky nevhodnou formulaci.           

Osloveno bylo kolem 500 lidí z oboru GIS prost�ednictvím e-mailu, p�ípadn� 

p�es vyhledávací službu Seznam na Internetu. P�esné �íslo nelze zjistit, protože žádost  

o vypln�ní dotazníku byla poslána i na konferenci GIS.Oslovena byla i �ada firem, též 

na   e-mailovou schránku tyto info@firma.cz. Z tohoto odhadu osloveného po�tu lidí 

konstatujeme, že návratnost dotazníku je kolem 20%, nebo� na první �ást odpov�d�lo 

109 lidí, na druhou 104 a na t�etí 98 dotázaných. 

Dotazník byl vytvo�en v jazyce HTML, interaktivita dotazníku je zajišt�na 

softwarem  Cold Fusion firmy Allaire, použitá databáze je MS Access. Pro zpracování 

byl použit MS Excel. Všechny soubory spojené s dotazníkem naleznete též na CD, který 

je sou�ástí této práce.  
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5.1.1. SEKCE A – IDENTIFIKACE 

Ve vyhodnocení této �ásti dotazníku byla vynechána všechna osobní data.         

Ze 109 odpov�dí na první �ást dotazníku je pom�r muž: žena 93:16, tzn. že v oboru GIS 

v �eské republice pracují p�evážn� muži – p�es 85%. V�kovou strukturu  lidí v oblasti 

ukazuje následující tabulka a graf. 

 

Tab. �.12: V�ková struktura lidí v oblasti GIS 

V�kový rozsah Po�et 
Do 20 3 
21-30 44 
31-40 40 
41-50 15 
51-60 6 
Nad 60 1 

 Zdroj: Dotazník. Upravil: autor. 

 

Tab. �.13: Vzd�lanostní struktura lidí v oblasti GIS 

Vzd�lání  Po�et 
Základní 0 
SOU 0 
SŠ 20 
VŠ 89 

  Zdroj: Dotazník. Upravil: autor. 

 

Graf �.2: V�ková struktura lidí v oblasti GIS  

Zdroj: dotazník. Upravil: autor.   
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Z grafu vyplývá, že oblast GIS je doménou lidí ve v�ku od 20 do 40 let 

s vysokoškolským vzd�láním. Vzhledem k tomu, že obor je relativn� mladý                   

a progresivní, je samoz�ejmé, že ve v�kové struktu�e budou mít p�evahu lidé mladí. 

P�ekvapivá je výrazná p�evaha vysokoškolsky vzd�laných lidí a totální absence lidí se 

základním nebo st�edn� odborným vzd�láním. 

Následující tabulka ukazuje kolikaleté zkušenosti mají lidé z oblasti GIS, kte�í 

odpov�d�li na dotazník.  P�edpoklad doby práce v oboru GIS do t�í let se nepotvrdil. 

V�tšina respondent� má dlouhodob�jší praxi. V tomto p�ípad� by byl vhodn�jší 

roz�lenit položku nad t�i roky podrobn�ji.       

 

 Tab. �. 14: Délka praxe v oboru GIS 

Délka ( roky) Po�et 
Více jak 3 66 
2-3 18 
1-2 6 
Mén� než 1 5 

 Zdroj: dotazník. Upravil: autor.  

    

Z došlých odpov�dí 21 respondent� neví, �ím se zabývá �eská asociace pro 

geoinformace, dokonce 11 z nich neví v�bec, co je to CAGI. P�es polovinu (59%) není 

�lenem CAGI, ze zbytku, který je �lenem CAGI, p�evládají individuální �lenové nad 

kolektivním �lenstvím v pom�ru 28:17, tj. 62% ku 38%. 

 

5.1.2. SEKCE B – INTERNET 

Na tuto sekci došlo 104 odpov�dí. Až na dv� výjimky všichni pracují 

s Interentem minimáln� jednou za týden, spíše n�kolikrát týdn� (23 odpov�dí)                

a nej�ast�ji každý den ( 75 odpov�dí).  Vyplývá z toho, že Internet je každodenní 

pot�ebou pro tém�� t�i �tvrtiny ( 72%) lidí v oblasti GIS. Tato skute�nost jen potvrzuje 

perspektivu spojení t�chto obor�. S tímto zjišt�ním úzce souvisí i vztah k Internetu a  

d�v�ra v informace nalezené na n�m, jak ukazuje následující tabulka. Vztah k Internetu 

je více než kladný, p�esto si lidé rad�ji zachovávají jistý respekt od informací 

nalezených na Internetu, což dokazuje  více jak 48% lidí s polovi�ní d�v�rou v jeho  

informa�ní zdroje.    
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Tab. �.15: Vztah uživatel� GIS k Internetu a d�v�ra v informace na Internetu 

Vztah Po�et D�v�ra Po�et 

Velmi kladný 47 Plná 0 

Kladný 46 Velká 47 

Neutrální 10 Polovi�ní 50 

Záporný 1 Malá 7 

Nezájem 0 Žádná 0 

      Zdroj: Dotazník. Upravil: autor. 

 

Mezi službami Internetu jsou nejoblíben�jší e-mail a www, které nepoužívají 

pouze 3 resp. 4 z respondent�, což je naprosto zanedbatelné množství. V dalších 

službách je už situace zajímav�jší: 

- pom�r používání ftp je 60:44 pro, tj. tém�� 58% respondent� používá ftp, 

- zatímco využívání konferencí nebo mailing list�  je pom�r 63:41 v neprosp�ch, 

což znamená, že t�chto služeb využívá  39% lidí, kte�í odpov�d�li na dotazník. 

Mezi další služby, které poskytuje Internet a respondenti uvedli, že je používají 

pat�í  (uvedeno vždy max. dvakrát): 

USENET NEWS, ICQ, CHAT, IRC, GOPHER, TELNET, NET2PHONE.  

V seznamu, co lidem chybí na Internetu p�evládá rychlost (10 hlas�), 

následována bezpe�ností a v�tší kvalitou a aktuálností informací (7hlas�). Další položky 

nemají více jak 3 hlasy a jsou to: kvalitní p�ístup, rychlejší a dokonalejší prohlíže�e, 

v�tší rozsah služeb, diskusní fóra, p�ehlednost, spolehlivost, v�rohodnost, st�ídmost, 

systém, rozší�enost, stabilita, etiketa a �as. 

Souboj mezi prohlíže�i vyznívá ve prosp�ch Internet Exploreru v pom�ru 62% 

ku 39%. Tím druhým je samoz�ejm� Netscape Navigator. Dva uživatelé uvedli 

sou�asné používání obou standardních prohlíže��, jeden uživatel používá prohlíže� 

Opera.  

 

5.1.3. SEKCE C – GIS 

Na t�etí �ást p�išlo celkem 98 odpov�dí. Hlavním zam��ením této �ásti je na 

znalost a využívanost jednotlivých softwarových produkt�. Znalost jednotlivých 

technologií ukazuje následující tabulka a graf.  
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 Tab. �.16:  Znalost technologií GIS 

Technologie Po�et 
ESRI 59 
Intergraph 34 
MapInfo 25 
Topol 23 
Autodesk 20 
IDRISI 13 
Bentley 10 
Smallworld 8 
Berit 6 

 Zdroj: dotazník. Upravil: autor. 

 

 Graf �.3: Znalost technologií GIS  

Zdroj: dotazník. Upravil:autor. 
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Graf �.4: Procentuální vyjád�ení znalosti GIS technologií  

  Zdroj:dotazník. Upravil: autor. 

 

Potvrdil se p�edpoklad, že nejznám�jšími technologiemi jsou ESRI a Integraph. 

Dotazník ukázal, že v �eské republice rozchod firem Intergraph a Bentley vyzn�l lépe 

pro prvn� jmenovanou firmu. P�ekvapivá je vysoká znalost technologií firem MapInfo, 

Topol a Idrisi, naopak níže než se �ekalo jsou technologie Bentley a Smallworld. 

Uprost�ed žeb�í�ku se nachází Autodesk. 

Tabulka odpovídá p�edpokládanému rozvržení známosti jednotlivých firem         

a prezentuje skute�n� nejznám�jší GIS software u nás. Další softwary dostaly mén� než 

šest hlas�. Z celkového po�tu 28 technologíí, které nejsou v tabulce uvedeny vybíráme: 

ERDAS, ER Mapper, Gramis, Sitenet, Atlas, Kokeš, Genamap, MaGIS, Baset a další.   

Rozložení znalosti technologií v podstat� odpovídá používání softwar�, jak 

ukazuje tabulka. Podobnost kolá�ových graf� �.3 a 5 je toho jasným d�kazem. Proto 

záv�ry z p�edcházejícího odstavce platí i zde. Vzhledem k malému po�tu respondent� 

však nelze hovo�it o podílu jednotlivých softwar� na trhu. 

Potvrdil se p�edpoklad nejpoužívan�jší platformy firmy ESRI, zvlášt� ArcView, 

které používá každý uživatel této platformy. V�tšina uživatel� technologie ESRI má 

ArcInfo a ArcView. Z platformy Autodesku se nej�ast�ji používá AutoCAD MAP -    

14 krát z celkových 15-ti instalací Autodesku. Vzácn� vyrovnanou bilanci mají 

produkty firmy Intergraph – podíl MGE: Geomedia je 16:12. 

        Z �eského softwaru je nejv�tším favoritem Topol. Další softwary nep�esahují 

sedm instalací. Mnoho dalších softwar� bylo uvedeno v dotazníku mén� než t�ikrát a jejich 

vý�et je prakticky totožný s vý�tem v odstavci znalosti technologií.    
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       Tab. �. 17: Používaní jednotlivých softwar�  

Software Po�et Software Po�et 
ESRI 47 Topol 27 
Intergraph 18 Berit 9 
Autodesk 15 Atlas 7 
MapInfo 14 Gepro 6 
Bentley 11 Baset 4 
IDRISI 8 Gramis 3 
Smallworld 3   

  Zdroj:dotazník. Upravil: autor. 

 

 Graf �. 5: �etnost použití jednotlivých softwar�   

 Zdroj: dotazník. Upravil:autor. 
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 Graf �.6: Procentuální podíl jednotlivých softwar� dle �etnosti použití 

 Zdroj: dotazník. Upravil: autor. 

 

Z dotazník� vyplývá vcelku velká poptávka po geoinformacích. O používání 

Internetu již byla �e�, a i zde se ukázalo, že tém�� 85% respondent� hledá informace na 

tomto mediu. Nové informace na veletrzích a výstavách hledá p�ibližn� stejné množství 

lidí jako v knihách a manuálech ( 71%, resp. 76%). Menší zájem je o školení, ale tém�� 

polovi�ní zájem o n�j je dobrým výsledkem. T�i �tvrtiny respondent� �te �asopisy. Až 

na jednu výjimku všichni mají p�ístup k �eskému Geoinfu, z dalších �asopis� jsou to 

p�edevším GIS Europe, CAD a Computer Design ( 36, resp. 27, resp. 20 odpov�dí). 

Dále je jmenováno na t�i desítky �asopis�, v�etn� firemních bulletin�, ale žádný z nich 

nedostal p�es šest hlas�. Jmenujme alespo� ty s více jak jedním hlasem: Arc News, 

ArcRevue, ArcUser, GeoBit,  Geoinfo system, Geoinformatics, GIM, GIS World, Chip, 

IJGIS. 

Mezi jiné zdroje informací respondenti za�adili: život, diskuse, konference, 

prospekty, konzultace, seminá�e, výuku a další. 

Nejv�tší diskusi v dotazníku vyvolaly otázky ohledn� vytvá�ení map státem        

a p�ístupnosti dat ve�ejnosti zdarma. Je pravdou, že na takové otázky v podstat� nelze 

odpov�d�t pouze ANO/NE. P�esto je v�tšina respondent� pro otev�en�jší p�ístup státu 

v poskytování dat o �eské republice. 

Záv�re�ná �ást dotazníku se v�novala tématu GIS servery s doménou CZ. 

P�ekvapujícím zjišt�ním je vysoké procento neznalosti GIS serveru v �eské republice – 
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více než 38%. Z tohoto faktu je patrné, že všichni sice používají Internet, ale mnoho lidí 

k jiným ú�el�m než je zisk informací o GIS. Škoda. Z jmenovaných server� získal 

nejv�tší po�et server firmy ArcData, což koresponduje s obecným nejv�tším pov�domí 

o této firm� v �R (13 hlas�). V�tší po�et hlas� také dostaly oba mapové servery – 

Geodézie CS ( mapy.atlas.cz) 8 hlas�, Pjsoft ( mapy.cz) 11hlas�. Další servery, které 

byly uvedeny alespo� dvakrát: BVV, Geoinfo, TMapy, CAGI, Sitewell. 
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5.2. UKÁZKA APLIKACE 

P�íklad konkrétní aplikace GIS je situována do oblasti cestovního ruchu. Cílem 

bylo vytvo�ení turisticky orientovaného GIS serveru. To se bohužel, vzhledem               

k  rozsáhlosti celého projektu, nepoda�ilo. Projekt se nachází ve fázi p�ipravenosti 

n�kolika ukázek pro publikování na Interentu. Je vytvo�en v softwaru firmy Autodesk - 

AutoCAD MAP s propojenými tabulkami v MS Access a p�ipojenými soubory v MS 

Word. Software firmy Autodesk poskytla firma Sitewell, mapový podklad, kterým je 

vektorová mapa okresu Mladá Boleslav v m��ítku 1: 100 000 je zap�j�en firmou 

Kartografie Praha. 

Rozsah práce neumož�uje popisovat postup krok po kroku.   Ná�rt pracovních 

postup� je uveden v p�íloze na konci práce. 

V rámci projektu bylo vytvo�eno: 

1. P�ipojení dokumentu k objektu. 

K vybraným turistickým zajímavostem jsou p�ipojeny dopl�kové informace             

v aplikaci textového editoru MS Word. Jedná se o tyto místa: Benátky nad Jizerou, 

Drábské sv�tni�ky, Mnichovo Hradišt�, Mladá Boleslav, Mužský, Švédské šance, 

Vale�ov a Zví�etice. Data jsou p�ipojena k jednotlivým zna�kám t�chto míst ve 

vrstvách 40 a 43. Proces funguje takto: z menu MAP-OBJEKTOVÁ DATA- 

PROHLÍŽENÍ P	IPOJENÉHO DOKUMENTU- výb�r objektu myší. Po výb�ru se 

spustí MS Word a zobrazí se odpovídající dokument, pokud je nastaven správn� 

p�íkaz spoušt�ní Wordu: MAP - OBJEKTOVÁ DATA - DEFINICE PROHLÍŽENÍ 

DOKUMENTU - P�íkaz.  

2. Vygenerováno hromadné spojení s externí databází. 

Pro hromadné p�ipojení externí databáze k objekt�m je pot�eba, aby sloupec v DB 

p�esn� odpovídal p�ipojovanému objektu. V tomto p�ípad� lze tento proces  

uskute�nit jen s textovými objekty. Poda�ilo se to s vrstvou 36, což je popis vodstva. 

Možnost prohlížení: NÁSTROJE - EXTERNÍ DB - SPOJENÍ - výb�r objektu. Po 

výb�ru objektu myší se zobrazí odpovídající �ást externí databáze.  

3. Tématická mapa " Po�et žen v sídlech" z objekt� mapy. 

AutoCAD Map nabízí dv� možnosti tématických mapových dotaz�. První možností 

jsou objektová data, což jsou v podstat� objekty s p�idanými atributy - vnit�ní 
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databáze. Druhou možností je p�ipojení databází k topologickým dat�m - viz. bod 

�.4. Výsledek první možnosti je uložen v samostatném souboru TMženy, ke kterému 

po otev�ení v AutoCAD Mapu p�ipojíme p�vodní soubor MB1 v menu MAP - 

VÝKRESY - DEF./ÚPRAVA VÝKRESOVÉ SADY - vybrat soubor MB1 - 

Aktivovat - OK. A dále ve stejném menu RYCHLÉ ZOBRAZENÍ VÝKRES�.     

4. Tématická mapa " Rozloha sídel" z topologie. 

V této aplikaci je použita vrstva Sídla, kterou tvo�í uzav�ené hranice obvod� všech 

sídel v okrese a byla vytvo�ena pro ob� tématické mapy. Následn� byla vytvo�ena 

polygonová topologie a z jejich dat vytvo�ena tématická mapa rozlohy sídel. Postup 

prohlížení výsledku je totožný s bodem 3, s tím rozdílem, že soubor se jmenuje 

TMRozlohaObcí.    

5. Liniová topologie silnic. 

AutoCAD  Map umož�uje mj. Trasování cesty a Trasování dosahu ( obojí v menu 

MAP - TOPOLOGIE ). Musí ovšem být k tomu vytvo�ena vhodná liniová 

topologie, která k tomu, aby vznikla bezchybn�, pot�ebuje p�esn� definovaná data. 

Ty jsou vytvo�ena ve vrstv� Silnice. Z této vrstvy pak byla vytvo�ena pot�ebná 

topologie. Nejlépe se ukázka funk�nosti provede p�i zobrazení t�chto vrstev 1,3,5 - 

silni�ní sí�, 33 - popis, 26,27 - hranice okresu a vrstvy Silnice. Ostatní vrstvy 

doporu�ujeme mít vypnuté. Pak v menu MAP - TOPOLOGIE - TRASOVÁNÍ 

CESTY - Název topologie: SILNICE - Vybrat myší po�áte�ní a koncový uzel - 

PROVÉST. Na obrazovce se zobrazí nejkratší spojnice vybraných bod� modrou 

barvou. Obdobn� postupujeme p�i Trasování dosahu, jen místo koncového bodu 

volíme max. vzdálenost od po�áte�ního bodu.     

  

K diplomové práci je p�iloženo CD se všemi soubory pot�ebnými k provozu této 

aplikace ( mimo softwaru). Seznam t�chto soubor� lze najít v p�íloze práce a nebo  

p�ímo na CD v souboru SEZNAM.DOC. V p�íloze je též uveden stru�ný postup p�i 

vytvá�ení této aplikace v AutoCAD Mapu a seznam vrstev celé aplikace.  
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6. ZÁV�R 
 

Diplomová práce "Geografické informa�ní systémy v �eské republice                

a Internet" m�la za hlavní cíl podat komplexní p�ehled o situaci GIS v �eské 

republice. D�ležitým mezníkem rozvoje GIS v �R, a lze �íct, že skute�ným po�átkem 

GIS u nás, byl rok 1989. Po zm�n� politické situace je na území �eské republiky 

oficiální zastoupení v�tšiny velkých sv�tových firem zabývajících se problematikou 

GIS. 	ada �eských firem vyvíjí vlastní GIS software, na vysokých školách jsou 

inženýrské obory GIS,  velké soukromé spole�nosti využívají GIS  k �ízení                      

a rozhodování ve své firm�, jeho možnosti se uplat�ují v �ad� státních institucích.  

Všechny výhody GIS jsou umocn�ny v�bec nejrychleji se vyvíjejícím oborem v oblasti 

po�íta�� - Internetem. 

 

SOFTWARE 

Patrn� nejznám�jším a velmi �asto používaným GIS softwarem u nás jsou 

bezesporu produkty firmy ESRI, p�edevším ARC/INFO a ARCVIEW, které u nás 

distribuuje firma Arcdata Praha. Jejich nej�ast�jší použití je v oblasti státní správy, 

protože jejich software je nainstalován na všech okresních ú�adech v �eské republice.  

Za nimi se vytvo�ila skupina velkých zahrani�ních firem, jejichž software je lokalizován 

do �eštiny, a které jsou zde zastoupeny pobo�kami. Jedná se hlavn� o firmy Autodesk, 

Bentley, Intergraph a Sykora. �astým použitím v oblasti map je technologie firmy 

Bentley, nebo� vychází z  grafického editoru MicroStation. Obdobnou výhodu má 

software od Autodesku v oblasti pr�myslu, nebo� zde se v�tšinou používá grafický 

editor AutoCAD. Konkurenci zahrani�ním produkt�m se snaží vytvo�it malé �eské 

firmy se svými vlastními systémy. Do této skupiny �adíme firmy Atlas, Berit, Foresta 

SG, Geodézie - Topos, Gepro, Sitewell a Topol software. Za pozornost stojí firma 

Pointer, která vznikla spoluprací firem Atlas, Gepro a Help Mapping Service ( Topol 

Software). Bohužel se zdá, že prvotní plány se neda�í úpln� napl�ovat, což je velká 

škoda, nebo� �eský GIS trh by pot�eboval více takových to spoluprací.  
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Srovnávat softwary lze podle mnoha kriterií, jedním z nich  je podpora datových 

reprezentací ( vektor/ rastr). Podporu t�chto reprezentací jednotlivých platforem ukazuje 

následující tabulka. 

 

Tab. �. 18: P�ehled podpory datových reprezentací GIS softwar� 

Firma VEKTOR RASTR 
Autodesk ANO jen pro zobrazení 
Bentley ANO jen pro zobrazení 
ESRI ANO ANO 
ERDAS NE ANO 
Intergraph ANO ANO 
MapInfo ANO jen pro zobrazení 
Smallworld ANO ANO 
Atlas ANO ANO 
Foresta SG ANO ANO 
Geodézie - Topos ANO jen pro zobrazení 
Gepro ANO jen pro zobrazení 
Topol Software ANO ANO 
Zdroj: Internet. Upravil: autor. 

 

P�i komplexn�jším pohledu na  dostupné technologie jsme GIS software 

rozd�lili na dv� skupiny - �eský a zahrani�ní. Ve prosp�ch zahrani�ních firem hovo�í 

robustn�jší systémy, rozsáhlejší nástroje pro analytické funkce, v�tší investice do 

vývoje, celosv�tové rozší�ení. Nejv�tší výhody �eských produkt� jsou až o �ád nižší 

ceny. 	ada �eských firem vytvá�í též vlastní nadstavbové moduly nad velkými 

softwary. P�ehled t�chto modul� a jejich vývojá�� p�esahuje rozsah této práce. 

 

 GIS A INTERNET 

Historie spojení GIS a Internetu je velmi mladá, datuje se p�ibližn� od roku 

1995. V sou�asné dob� má už v�tšina GIS softwaru rozší�ení pro publikování 

interaktivních map na Internetu. Všechny nástroje jsou postaveny na vícevrstvé 

technologii klient/ server. Rozdíly mezi jednotlivými �ešeními jsou na klientské stran�, 

kde existují t�i varianty �ešení. 

První varianta je nep�íjemná pro klienta, v nutnosti doinstalovat do webového 

prohlíže�e plug-in pro Netscape Navigator, resp. komponentu ActiveX pro prohlíže� 

Internet Explorer. Tyto nadstavby lze zdarma stáhnout z Internetu. Výhodou tohoto 
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�ešení je rychlost aplikace, nebo� p�idané komponenty umož�ují rychlejší výstup na 

monitor.D�vodem je ukládání dat na klientskou stranu a není pot�eba stálého p�ístupu 

na server. Tuto technologii používají nap�. firmy Autodesk, Intergraph nebo Sykora. 

K druhému �ešení posta�uje jakýkoliv standardní Internetový prohlíže�.               

K aplikaci na serverové stran� je p�idán applet v jazyce Java, který zajistí vše pot�ebné 

pro živé - interaktivní mapy na webovské stránce. Nevýhodou tohoto �ešení je dlouhou 

doba, kterou trvá stahování stránky ze serveru na klienta p�i p�ipojení. Výhodou tohoto 

�ešení je nezávislost Javy na platform�. Tuto technologii používá nap�. firma ESRI. 

T�etím �ešením je vytvá�ení rastrových obrázk� ( nej�ast�ji ve formátu GIF)        

z vektorových grafických dat p�i stahování ze serveru na klientský po�íta�. Tato 

technologie je rychlá a jednoduchá, ale neumož�uje p�ímé interaktivní mapy a dotazy 

nad jejich daty p�ímo na Internetu. P�íkladem této technologie jsou mapové servery 

firem Geodézie CS a PJsoft. P�ehled používané technologie ukazuje následující tabulka.  

 

Tab. �. 19: P�ehled používaných technologií pro GIS  na Internetu 

Software Technologie1 

ArcView IMS 2 
MapObjects IMS 2 
Autodesk MapGuide 1,2 
Bentley Model Server 1, 3 
MapInfo MapXtreme, MapXsite  2 
Geomedia Web map 1 
Smallworld Map 1 
BasMapX 1 
Web Viewer + 1 

    Zdroj: Internet. Upravil: autor. 
   1Vysv�tlivky: 1- plug-in, komponenta ActiveX 
         2 - JAVA applet 
         3 - rastrové obrázky ( GIF, JPEG)         

 

Porovnání jednotlivé softwar� je velmi obtížné a nelze doporu�it žádný produkt. 

V�tšina systém� už je dnes nezávislá na hardwaru, softwaru i opera�ním systému, 

vzhledem k databázovým server�, které nahrazují import/ export, je umožn�no 

libovolné propojení jakýchkoliv datových formát� z libovolných zdroj�. Nejv�tší 

rozdíly lze spat�ovat ve schopnosti pracovat s rastrovými a vektorovými daty. V�tšina 

softwar� ( tj. nejen t�ch, které jsou ur�eny pro publikování interaktivních map na 

Internetu) pracuje s vektorovými daty a dovoluje pod vektorové mapy zobrazit rastrová 

data. Preference mezi vektorovým a rastrovým datovým formátem dochází na stran� 
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klienta, který se rozhoduje podle zdroj� dat, které má k dispozici a následn� se 

rozhoduje o výb�ru softwaru. Dalším problémem aplikací pro Internet je zp�sob 

p�enosu a komprimace velkých soubor� grafických dat mezi serverem a klientem.    

 

ZDROJE DAT 

V bývalém politickém systému, kdy vše bylo �ízeno státem, existují v podstat� 

pouze dva zdroje topografických map ve st�edním m��ítku. Prvním je �eský ú�ad 

zem�m��ický a katastrální, který m�l na starosti mapy pro ve�ejnost.Druhým je 

Vojenský topografický ústav, který realizoval mapy pro Armádu �R. Dnes dochází        

k p�evodu t�chto dat do digitální podoby - nejprve do rastrové podoby skenováním         

a následn� vektorizací do vektorového formátu. K nejv�tším nestátním spole�nostem, 

kte�í se zabývají digitalizací mapových zdroj� a jejich distribucí jsou firmy Geodézie 

CS, Kartografie Praha a PJsoft. Nejv�tším zdrojem nemapových dat je  �eský 

statistický ú�ad. 

Vzr�stající význam mají v sou�asn� dob� metadata �ili data o datových 

souborech. Standard formátu metadat se snaží zavést jak v USA, tak i Evropské unii. 

Státní informa�ní systém �R po�ítá i s metainforma�ním systémem, ale vzhledem          

k nevyjasn�ným kompetencím kolem SIS a pomalému tempu celého projektu, rozhodla 

se �eská asociace pro geoinformace, založit vlastní metainforma�ní systém. Projekt je 

postaven na standardu EU a m�l by se pln� rozjet na podzim letošního roku. P�ístup pro 

všechny uživatele bude umožn�n p�es Internetové stránky CAGI. 

 

 

PREZENTACE  DAT 

Stále vzr�stající význam Internetu má za následek p�echod GIS technologií na 

Internet. V�tšímu rozší�ení Internetu u nás brání monopolní postavení spole�nosti SPT 

Telecom, který zatím neumož�uje v�tší p�ístup ve�ejnosti k tomuto velmi 

perspektivnímu mediu. Nep�ístupnost je nejv�tší nevýhodou prezentace dat na Internetu 

a  naopak nejv�tší výhodou reprezentace dat ve form� tiskových výstup�. Proto i nadále 

je tisk nejpoužívan�jším mediem pro reprezentaci dat z GIS. 
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VYUŽITÍ GIS 

Možnosti využití GIS jsou neomezené a najdou uplatn�ní v každém oboru lidské 

�innosti. V našem stát� jsou nej�ast�jšími uživateli GIS velké podniky, zvlášt� pak  tzv. 

"liniové" firmy, tzn. energetické závody, vodárny a kanalizace, plynárenské spole�nosti 

a telekomunika�ní spole�nosti. Velké rozší�ení GIS je též ve státním sektoru, protože na 

všech okresních ú�adech jsou nainstalovány produkty firmy ESRI. 

Sou�asnou stagnaci GIS trhu zp�sobuje horší ekonomická situace v �eské 

republice, p�esto by se m�li lidé z oblasti GIS mnohem více snažit o osv�tu GIS pro 

nejširší ve�ejnost, k �emuž je Internet velmi perspektivním mediem. Doporu�ujeme  

zam��it se mnohem více na kvalitu i kvantitu obsahu www stránek jednotlivých GIS 

subjekt�. Domnívám se též, že je podce�ována reklama internetových stránek na tzv. 

vyhledávacích serverech jako je nap�. Seznam. 

 

 DOTAZNÍK 

Dotazník GIS v �eské republice a Internet byl p�ístupný na Internetu na 

adrese http://193..85.227.21/gis a m�l za cíl podat p�ehled stavu GIS v �R v první 

polovin� roku 1999. K vytvo�ení dotazníku bylo použito jazyka HTML a jazyka CFML, 

databázovým prost�edkem je MS Access. 

Celkem bylo osloveno na 500 lidí, z nichž odpov�d�lo 109. Návratnost 

dotazníku se tak pohybuje kolem 20%, což lze považovat za velký úsp�ch. Dotázník byl 

rozd�len do t�í sekcí - Identifikace,Internet a GIS, které m�ly potvrdit n�kolik p�edem 

definovaných hypotéz. 

V první sekci se potvrdil p�edpoklad ideálního pracovníka v GIS, který je mladý, 

vysokoškolsky vzd�laný a má více než t�i roky praxe. Druhá sekce ukázala velkou 

perspektivnost Internetu jako komunika�ního a informa�ního prost�edku a  nezbytnou 

pracovní pom�cku v oboru GIS. Též byla zjišt�no v�tší používání prohlíže�e firmy 

Microsoft. T�etí sekce  potvrdila p�evahu zahrani�ního softwaru nad �eským, kdy pouze 

firma Topol software dokáže držet krok se zahrani�ní konkurencí. Nejznám�jším GIS  

softwarem v �R jsou produkty firmy ESRI. Naopak p�ekvapila malá znalost GIS 

server� s doménou CZ a ukázala tak rezervy spojení GIS - Internet. Další díl�í záv�ry 

lze najít v kap. 5.1.    
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PRAKTICKÁ UKÁZKA 

V rámci diplomové práce byl zpracován projekt GIS se zam��ením na cestovní 

ruch. Projekt byl realizován pomocí softwaru AutoCAD Map, MS Access a MS Word. 

Základem projektu je mapa okresu Mladá Boleslav v m��ítku 1: 100 000. B�hem 

projektu bylo vytvo�eno: 

1. P�ipojení dokumentu k objektu. 

2. Vygenerováno hromadné spojení s externí databází. 

3. Tématická mapa " Po�et žen v sídlech" z objekt� mapy. 

4. Tématická mapa " Rozloha sídel" z topologie. 

5. Liniová topologie silnic, která umož�uje trasování cest a dosahu. 

 

Hlavní zkušeností z této kapitoly je: Digitální data ur�ená pro kartografické 

ú�ely jsou absolutn� nevhodná pro tvorbu GIS. D�vodem je nutnost topologie v GIS.    

K jejímu vytvo�ení jsou požadována odpovídajícím zp�sobem p�ipravená grafická data, 

což ke kartografickým ú�el�m není pot�eba.   

Více o této �ásti v kap. 5.2. a na p�iloženém CD.  

        

PERSPEKTIVA GIS 

Internet p�ináší do GIS nové možnosti a umož�uje p�ístup ke GIS mnoha dalším 

uživatel�m. Spojení Internetu a GIS je velmi perspektivní. Rychlý vývoj softwaru, který 

umož�uje práci s interaktivními mapami, vyvolal první pokusy o internetové GIS 

servery. Hlavním tématem t�chto server� jsou p�edevším výsledky voleb, GIS m�st        

a velkých podnik�. Velmi úsp�šné jsou oba �eské mapové servery ( Geodézie CS, 

PJsoft), které ukázaly kudy m�že vést cesta k širšímu rozší�ení GIS - spolupráce p�ímo               

s poskytovatelem Internetu. Další využití jist� nenechá na sebe dlouho �ekat, zvlášt�     

v oblastech turistického ruchu,  státních ú�adech, doprav�, apod. Vzhledem k rozvoji 

databázových systém� a zjišt�ní, že tém�� 80% dat je prostorového charakteru, se 

smazávají rozdíly mezi GIS   a ostatními druhy informa�ních systém�. To neznamená, 

že by GIS ztrácely na významu, je tomu  spíše naopak.         

Nejv�tší p�ekážkou sou�asného využití GIS a Internetu je �lov�k: 

- uživatel, který nesta�í pln� reagovat na  m�nící se situaci ve sv�t� informatiky, 
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- potenciální uživatel, který není dostate�n� obeznámen s možností použití GIS        

a jeho výhodami pro n�ho. 

Proto je t�eba vyvíjet v�tší aktivity v oblasti GIS a širší ve�ejnost a doporu�ujeme:   

• Snažit se o maximální informovanost lidí o možnostech a využití GIS. Pokusit se 

prosadit základní informace o GIS do neodborných sd�lovací prost�edk�, nap�. 

noviny, �asopisy a do po�íta�ov� orientovaných �asopis� a program� v televizi. 

• Nepodce�ovat Internet jako informa�ní zdroj nejen budoucnosti, ale i sou�asnosti. 

• Alespo� jednu skute�n� funk�ní aplikaci GIS na Internetu - interaktivní mapy - 

ur�enou a využitelnou širokou ve�ejností. Mohl by to být nap�íklad geografický 

informa�ní systém m�sta, který by zahrnoval informace o kultu�e, institucích, 

obchodních sítí, doprav�, cestovní ruchu, atd.. Domníváme se, že po�áte�ní 

investice m�sta, by se dlouhodob�ji navrátila ve form� služeb poskytovaných na 

serveru jako nap�. reklamy a možnosti prezentovat se na takovém serveru apod.   

• V�tší spolupráci GIS subjekt�, které si v podstat� konkurují, ale dohromady 

pot�ebují získat, co nejvíce lidí na stranu GIS.  

• Uv�domit si, že prodejem softwaru snaha o spokojeného zákazníka nekon�í, ale 

spíše za�íná. Mnohem d�ležit�jší je podpora zákazníka, servis a dostupná školení. 

• V�tší množství, ale p�edevším v�tší publicitu  konaných konferencí. 

• P�esv�d�it odpov�dné pracovníky o výhodách GIS a návratnosti investic. 

 

Život �lov�ka si rozhodn� nelze do budoucnosti bez Internetu a informa�ních 

systém�  p�edstavit.  
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6.DODATKY 

SEZNAM OBRÁZK� 

1. Vztah geomatiky a nejbližších v�d. 
2. Geomatika v soustav� v�d. 
3. K definici pojmu GIS. 
4. Hierarchie typ� dat v GIS. 
5. T�ívrstvá architektura klient/server softwaru Smallworld. 
6. Princip architektury klient/server pro �ešení firmy ESRI na Internetu. 
7. T�ívrstvá architektura klient/server softwaru Smallwold na Internetu. 
8. Možnosti prezentace výstup� GIS dle uložení dat. 
9. Ukázka mapového serveru firmy Geodézie CS - m�sto Plze�. 
10. Ukázka mapového serveru firmy Geodézie CS - Praha, Václavské nám�stí. 
11. Ukázka mapového serveru firmy PJsoft - Praha, Václavské nám�stí. 
12. Ukázka mapového serveru firmy PJsoft - m�sto Plze�. 
13. ukázka ze serveru firmy BVV. 

 

SEZNAM TABULEK 

1. Typy dotaz� GIS. 
2. Zkratky užívané v souvislosti s GIS. 
3. Hlavní poskytovatelé Internetu v �eské republice. 
4. GIS software zahrani�ních firem. 
5. GIS software �eských firem. 
6. Oficiální distributo�i firmy ArcData. 
7. Oficiální deale�i firmy Autodesk. 
8. Oficiální distributo�i firmy Bentley. 
9. Oficiální distributo�i firmy Intergraph. 
10. P�íklady použití GIS dle odv�tví. 
11. Vysoké školy s výukou GIS. 
12. V�ková struktura lidí v oblasti GIS. 
13. Vzd�lanostní struktura lidí v oblasti GIS. 
14.Délka praxe v oboru GIS. 
15.Vztah uživatel� GIS k Internetu a d�v�ra v informace na Internetu. 
16. Znalost technologií GIS. 
17. Používání jednotlivých softwar�.  
18. P�ehled podpory datových reprezentací GIS softwar�. 
19. P�ehled používaných technologií pro GIS na Internetu. 

 

SEZNAM GRAF� 

1. Struktura uživatel� GIS v �eské republice dle odv�tví. 
2. V�ková struktura lidí v oblasti GIS. 
3. Znalost technologií GIS. 
4. Procentuální vyjád�ení znalostí GIS technologií. 
5. �etnost použití jednotlivých softwar�. 
6. Procentuální podíl jednotlivých softwar� dle �etnosti použití. 
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P	ÍLOHY 

 

A. N�KTERÉ POJMY INTERNETU 
 

ActiveX - programovací jazyk pro interaktivní a multimediální WWW stránky.  
Applet – programový element, malý program v jazyce Java, který je vložen do popisu 
stránky v HTML. 
Bps – bit per seconds, tj. bity za sekundu; rychlost p�enosu bit�. 
FAQ – �asto kladené otázky, obvyklá prezentace firem na stále se opakující se dotazy. 
HTTP - Hyper Text Transport Protocol - protokol používáný WWW. 
Intranet - po�íta�ová sí�, využívající technologií Internetu bez ve�ejného p�ístupu, 
pouze uvnit� organizace, p�ípadn� spolupracujících organizací.  
ISDN – integrovaná digitální sí� pro služby ( Integrated Service Digital Network ), 
digitální telefonní služba umož�ující p�ipojení k Internetu. 
Java – programovací jazyk pro tvorbu aplikací nezávislých na platform�. 
JavaScript – skriptový jazyk, který vychází z Javy, ale je mnohem jednodušší a je od 
jiného výrobce. 
Klient - program nebo po�íta�, který od serveru vyžaduje informace, sou�ást 
klient/server architektury.   
Modem – modulátor - demodulátor, za�ízení pro spojení po�íta�e s linkou pro p�enos 
dat, nej�ast�ji telefonní. 
Perl – oblíbený skriptový jazyk používaný hlavn� na serverové stran� pro tvorbu 
dynamických stránek p�es CGI. 
Plug-in - malý program p�ipojený k prohlíže�i, který umož�uje rozší�ení WWW stránek 
o multimediální prvky.   
PPP – Point-to-Point Protocol, protokol, který umož�uje po�íta�i p�ipojení k Internetu 
p�es telefonní linku. 
Protokol – jazyk, který používají po�íta�e p�i vzájemné komunikaci. 
SLIP - Seriál Line Internet Protocol, starší verze nov�jšího PPP, protokol umož�ující 
p�íta�i p�ipojení k Internetu p�es telefonní linku.  
Server - po�íta�, který zp�ístup�uje jisté služby na síti klientským program�m. 
WinSock - Windows Sockets, rozhraní, program který je TCP/IP rozší�ením pro 
Windows; umož�uje windowsovským aplikacím využívat protokol TCP/IP. 
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B. SEZNAM POUŽITÝCH WWW ADRES 

 

1. Adresy chronologicky dle diplomové práce: 

Subjekt www adresa 
ArcData Praha www.arcdata.cz 
Autodesk Praha www.autodesk.cz 
Bentley System �R Praha   www.bentley.cz 
Berit Brno  www.berit.cz 
Foresta SG Brno www.foresta.cz 
Geodézie-Topos Dobruška www.topos.cz 
TopoL Software Praha www.topol.cz 
Intergraph �R  Praha www.intergraph.cz 
SYKORA CZ  Ostrava www.sykora.cz 
DIGIS Ostrava  www.digis.cz 
Hydrosoft Praha www.hydrosoft.cz 
IFER Jílové u Prahy www.ifer.cz 
Medium soft Ostrava www.medium.cz 
T-MAPY Hradec Králové www.tmapy.cz 
CAD Studio �eské Bud�jovice www.cadstudio.cz 
DataSystem Teplice www.datasystem.cz 
Datatech 2000 Praha www.datatech2000.cz 
G Plus Pardubice www.gplus.cz 
GRALL Praha www.grall.cz 
Q.CAD  Ostrava www.qcad.cz 
SITEWELL Ústí nad Labem www.sitewell.cz 
Geodézie CS Ústí nad Labem www.geodezie-cs.cz 
Geodis Brno www.geodis.cz 
Geovap  Pardubice www.geovap.cz 
GISoft Opava www.gisoft.cz 
HSI  Praha www.hsi.cz 
Intergraph �R www.intergraph.cz 
ISS Czech Praha www.iss.cz 
MG Soft Ostrava www.mgsoft.cz 
MGE DATA Praha www.mgedata.cz 
Protea Praha www.protea.cz 
Spin Brno www.urban.cz 
Symos Praha  www.symos.cz 
VÚGTK Zdiby u Prahy www.vugtk.cz 
Vars Brno www.vars.cz 
HSI COM  Plze� www.hsicom.cz 
Univerzita Karlova, Praha www.natur.cuni.cz 
�eské vysoké u�ení technické, Praha www.fsv.cvut.cz 
Masarykova univerzita, Brno www.muni.cz/sci 
Vysoké u�ení technické, Brno www.fce.vutbr.cz 
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Mendelova univerzita, Brno www.mendelu.cz/ldf 
VŠ bá�ská - Technická univerzita, Ostrava www.vsb.cz 
Západo�eská univerzita, Plze�  www.zcu.cz 
Univerzita  Palackého, Olomouc www.upol.cz 
Konference GIS na Internetu web.fsv.cvut.cz/lists/gis-cz/ 
�eská asociace pro geoinformace www.cagi.cz 
�asopis Geoinfo geoinfo.cpress.cz 
�eský statistický ú�ad, Praha www.czso.cz 
Ústav pro hospodá�skou úpravu les� www.uhul.cz 
Krkonošský národní park http://www.krnap.cz/krnap/aktivity/gis/gis

_cz.html 
Geodézie CS �eská Lípa www.geodezie.cz 
Geodézie Brno www.geoezie-brno.cz 
Kartografie Praha www.kartografie.cz 
Odysseus Plze� www.odysseus.cz 
PJsoft Praha www.pjsoft.cz 
Shocart Zlín www.shocart.cz 
Mapový server - Geodézie CS mapy.atlas.cz 
Mapový server - PJsoft www.mapy.cz 
Digitální databáze - Arc�R, ArcData arccr.arcdata.cz 
Brn�nské výstavy a veletrhy bvvnis.bvv.cz 
Okresní ú�ad D��ín www.oku-dc.cz 
Volební server volby.spinet.cz/volby98 
ZABAGED www.baud.cz:8080 

 

Poznámka: 

Spole�nosti Hrdli�ka Praha, Virtual Plus Tábor, Geodézie Krkonoše Harachov a CSmap  

Brno nem�li v dob� psání této práce www adresu.             
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2. WWW adresy abecedn�: 

 

Subjekt www adresa 
ArcData Praha www.arcdata.cz 
Autodesk Praha www.autodesk.cz 
Bentley System �R Praha   www.bentley.cz 
Berit Brno  www.berit.cz 
Brn�nské výstavy a veletrhy bvvnis.bvv.cz 
CAD Studio �eské Bud�jovice www.cadstudio.cz 
�asopis Geoinfo geoinfo.cpress.cz 
�eská asociace pro geoinformace www.cagi.cz 
�eské vysoké u�ení technické, Praha www.fsv.cvut.cz 
�eský statistický ú�ad, Praha www.czso.cz 
DataSystem Teplice www.datasystem.cz 
Datatech 2000 Praha www.datatech2000.cz 
DIGIS Ostrava  www.digis.cz 
Digitální databáze - Arc�R, ArcData arccr.arcdata.cz 
Foresta SG Brno www.foresta.cz 
G Plus Pardubice www.gplus.cz 
Geodézie Brno www.geoezie-brno.cz 
Geodézie CS �eská Lípa www.geodezie.cz 
Geodézie CS Ústí nad Labem www.geodezie-cs.cz 
Geodézie-Topos Dobruška www.topos.cz 
Geodis Brno www.geodis.cz 
Geovap  Pardubice www.geovap.cz 
GISoft Opava www.gisoft.cz 
GRALL Praha www.grall.cz 
HSI  Praha www.hsi.cz 
HSI COM  Plze� www.hsicom.cz 
Hydrosoft Praha www.hydrosoft.cz 
IFER Jílové u Prahy www.ifer.cz 
Intergraph �R www.intergraph.cz 
Intergraph �R  Praha www.intergraph.cz 
ISS Czech Praha www.iss.cz 
Kartografie Praha www.kartografie.cz 
Konference GIS na Internetu web.fsv.cvut.cz/lists/gis-cz/ 
Krkonošský národní park http://www.krnap.cz/krnap/aktivity/gis/gis

_cz.html 
Mapový server - Geodézie CS mapy.atlas.cz 
Mapový server - PJsoft www.mapy.cz 
Masarykova univerzita, Brno www.muni.cz/sci 
Medium soft Ostrava www.medium.cz 
Mendelova univerzita, Brno www.mendelu.cz/ldf 
MG Soft Ostrava www.mgsoft.cz 
MGE DATA Praha www.mgedata.cz 
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Odysseus Plze� www.odysseus.cz 
Okresní ú�ad D��ín www.oku-dc.cz 
PJsoft Praha www.pjsoft.cz 
Protea Praha www.protea.cz 
Q.CAD  Ostrava www.qcad.cz 
Shocart Zlín www.shocart.cz 
SITEWELL Ústí nad Labem www.sitewell.cz 
Spin Brno www.urban.cz 
SYKORA CZ  Ostrava www.sykora.cz 
Symos Praha  www.symos.cz 
T-MAPY Hradec Králové www.tmapy.cz 
TopoL Software Praha www.topol.cz 
Univerzita  Palackého, Olomouc www.upol.cz 
Univerzita Karlova, Praha www.natur.cuni.cz 
Ústav pro hospodá�skou úpravu les� www.uhul.cz 
Vars Brno www.vars.cz 
Volební server volby.spinet.cz/volby98 
VŠ bá�ská - Technická univerzita, Ostrava www.vsb.cz 
VÚGTK Zdiby u Prahy www.vugtk.cz 
Vysoké u�ení technické, Brno www.fce.vutbr.cz 
ZABAGED www.baud.cz:8080 
Západo�eská univerzita, Plze�  www.zcu.cz 
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C. STRU�NÝ P	EHLED POSTUPU V AUTOCAD MAPU 

Následující p�ehled uvádí ve stru�nosti pracovní postupy použité v praktické 

ukázce diplomové práce v AutoCAD Mapu. Rozhodn� nejde o kompletní seznam, ale 

spíše nástin postupu. Podrobn�jší informace naleznete v manuálu AutoCAD Mapu. 

Návod:  
1. Import mapy - zobrazení,… pro jistotu projít znovu a popsat. 
2. Úprava mapy - barvy, texty, po�adí  …. 
3. P�ipojení databází - MAP - DATABÁZE - P	IVÁZAT DB - výb�r ACCESS - výb�r DB. 

- SPRÁVA - ( Jména spojovacích cest ) 
- Procházet DB - Tabulka 
- Procházet DB - Jméno spojovací cesty 

4. Prohlížení DB  na základ� dotazu - NÁSTROJE - EXTERNÍ DB - SQL EDITOR 
5. P�ipojení DB po �ádcích k blok�m -                                            - 	ÁDKY ( Název spojovací 

cesty  - musí být p�ed tím vytvo�en, Select �ádk� - ENTER, Vytvo�it spojení ) 
- SPOJENÍ ( kontrola  

6. Vytvo�ení tematické mapy - TEMATMAP:  dle po�tu obyvatel žen ( vnit�ní DB) 
A. Ve výkrese MB1 vytvo�ení nové vrstvy sídla - KRESLI - KRIVKA ( uzav�ené ) 
B. Vytvo�ení objektových dat: MAP - OBJEKTOVÁ DATA - DEFINICE OBJEKTOVÝCH 

DAT - Nová tabulka ( nadefinování jednotlivých sloupc� tabulky ).  
 MAP - OBJEKTOVÁ DATA - P	IPOJIT/ODPOJIT OBJEKTOVÁ DATA ( objekt 

po objektu) 
 MAP - OBJEKTOVÁ DATA - EDITACE OBJEKTOVÝCH DAT 

C. Nový - výkres TEMATMAP; p�ipojení výkresu: MAP - VÝKRESY - Definice/Úprava 
výkresové sady - P�ipojit - vybrat - Aktivovat. 

D. MAP - DOTAZ - TEMATICKÝ OBJEKTOVÝ DOTAZ - Omezit hadinami ( SÍDLA), 
Tématický výraz ( DATA)+ Definovat… (Objektová daza, Tabulky - M�sta, Položky - 
Obyvatel ), Parametry zobrazení: Spojité, Definovat … ( nadefinovat rozsahy a pak Legenda ), 
Uložit. Provést. 

7.  P�ipojení dokumentu k objektu p�es DB 
A.  MAP - OBJEKTOVÁ DATA - DEFINICE PROHLÍŽENÍ DOKUMENTU - Výraz - SQL 
(vybrat tabulku - spojovací cestu a položku dle které se má p�i�adit)                    - Adresá� ( kde se 
soubor jména jako je položka vybraná ve spojovací cest� nachází)                      - P�ípona ( DOC) 

                  - P�íkaz ( �ím se má 
soubor otev�ít -  nap�. MS Word )                                                            - P�idat ( Aktualizovat)        
( též aktualizace a vymazání ) 
B. MAP-OBJEKTOVÁ DATA - PROHLÍŽENÍ P	IPOJENÉHO DOKUMENTU - výb�r objektu.   

8. Generování spojení  je ur�eno pro automatické hromadné p�ipojení DB. P�i p�ipojování text� musí 
odpovídat jeden sloupec v DB textu ( p�esn�) Vytvo�eno pro VODA-TOKY, spojovací cesta 
VODA. Nejprve vtvo�it spojení s DB - Jméno spojovací cesty.  MAP - DATABÁZE - 
GENEROVAT SPOJENÍ - Text, JSC=VODA, Spojení musí existovat, OK. 

Prohlížení ( kontrola): NÁSTROJE - EXTERNÍ DB - SPOJENÍ.    
9. Mazání spojovací cesty:  Nástroje - Externí DB - Jména spojovacích cest - Existující - Vymaž.    
10. Vytvo�ení topologie: MAP - TOPOLOGIE - VYTVO	IT ( musí být k tomu vytvo�ena 

odpovídající vektorová kresba - nejlépe ve vlastní vrstv�) - Uzly: Automaticky + filtr SILNICE + 
vytvo�ení Silnice-topo, Spojnice: Automaticky + Hladiny Silnice, pojmenovat.    

11. P�ipojování výkresu: P�ipojovaný výkres musí být nastaven ( vrstvy jaké chci atd.), pak z MAP  
VÝKRESY nejprve DEF./ÚPRAVA pak ZOOM a pak  RYCHLÉ ZOBRAZENÍ a nakonec R nebo 
REDRAW v p�íkazové �ádce. 

12. Tematická mapa z topologie: Nejprve musí být vytvo�ena topologie v p�vodním výkrese. Pak 
nový výkres - p�ipojit MB1 (viz. 11), MAP - DOTAZ - TEMATICKÝ TOPOLOGICKÝ DOTAZ  
- Na�íst topologii  Sídla-topologie, Data -Definovat -Objektová data - TMPCNTR_Sídla-topologie 
- AREA. Parametry zobrazení - Spojité - Definovat (viz. výše) nebo na�íst Tematmapa-topologie. 
Provést. 
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D. SEZNAM SOUBOR� NA CD 

P�iložené CD obsahuje: 
1. SEZNAM.DOC  - seznam soubor� obsahujících CD 
2. DOKUMENTY: 

DIPLOMKA.DOC - text diplomové práce 
ZACATEK.DOC - úvodní stánky DP 

3. DOTAZNÍK: 
DOTAZNIK.MDB - databáze s odpov��mi na dotazník  
DOTAZ.CFM - sekce A dotazníku  
SEKCEB.CFM - sekce B dotazníku 
SEKCEC.CFM - sekce C dotazníku, všechny t�i ve formátu pro Internet 
GIS.XLS - tabulka sekce C pro vyhodnocení dotazníku 
IDENTIFIKACE.XLS - tabulka sekce A pro vyhodnocení dotazníku 
INTERNET.XLS - tabulka sekce B pro vyhodnocení dotazníku 

4. MB:   
BENATKY.JPG - obrázek Benátek nad Jizerou  
MNICHOVO.JPG - obrázek Mnichova Hradišt� 
VALECOV.JPG - obrázek Vale�ova 
ZVIRETICE.JPG - obrázek Zví�etice 
BENATKY.DOC - soubor p�ipojený k objektu Benátky nad Jizerou  
BOLESLAV.DOC - soubor p�ipojený k objektu Mladé Boleslavy 
HRADISTE.DOC - soubor p�ipojený k objektu Mnichova Hradišt� 
MB.DOC - stru�né  pracovní postupy v AutoCAD Mapu 
MUZSKY.DOC - soubor p�ipojený k objektu Mužský 
SANCE.DOC - soubor p�ipojený k objektu Švédské šance 
SVETNICKY.DOC - soubor p�ipojený k objektu Drábské sv�tni�ky 
VALECOV.DOC - soubor p�ipojený k objektu Vale�ov 
ZVIRETICE.DOC - soubor p�ipojený k objektu Zví�etice 
DIPLOMKA.MDB - databáze p�ipojená k výkresu MB1.DWG  
MB1.DWG - hlavní výkres  
TMŽENY.DWG - tématická mapa " Po�et žen v obcích" 
TMROZLOHAOBCÍ.DWG - tématická mapa " Rozloha obcí" 

5. WWW ( soubory, které jsou na Internetu):  
DOTAZ.CFM - sekce A dotazníku 
KONEC.CFM - ukon�ení dotazníku 
SEKCEB.CFM - sekce B dotazníku 
SEKCEC.CFM - sekce C dotazníku 
INDEX.HTM - hlavní soubor na Internetu 
MENU.HTM - menu www stránek 
UVOD.HTM - úvodní stránka 
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E. SEZNAM VRSTEV VE VÝKRESU 

Hlavní výkres, tj. soubor MB1 obsahuje následující vrstvy: 
 0 - pomocná vrstva 
 1 - ohrani�ení hlavních silnic 
 3 - ohrani�ení vedlejších silnic 
 5 - ostatní asfaltové cesty 
 6 - výpl� dálnice 
 7 - výpl� hlavních silnic 
 8 - výpl� ostatních silnic 
 9 - hlavní železnice 
 11 - ostatní železnice 
 13 - železni�ní zastávky 
 16 - zastav�né plochy  
 17 - intravilán 
 18 - intravilán 
 19 - hranice lesa 
 20 - vodní toky 
 21 - Jizera + stojaté vody 
 22 - Jizera + stojaté vody 
 23 - stojaté vody bez odtoku 
  26 - hranice kraje 
 27 - hranice okresu 
 30 - hranice CHKO 
 33 - popis �erný 
 35 - podtržení 
 36 - popis vodstvo 
 37 - popis zelený 
 38 - kilometráž 
 39 - Vale�ov 
 40 - kulturn� historické zna�ky 
 41 - zna�ky kilometráže 
 43 - p�írodní zajímavosti 
 44 - ozna�ení silnic 
 47 - Jizerská tabule 
 51 - výpl� silnic 
 52 - výpl� železni�ních zastávek 
 53 - text dálnice 
 54 - podtržení 
 57 - ostr�vek v rybníce Žabakor. 
  
  P�id�lány byly tyto vrstvy: 

Legenda-obyvatel, Památky, Sídla, Sídla-topologie, Silnice-topo, Silnice-topologie. Navíc v souboru 
TMŽeny  je vrstva Ženy-legenda. 

  
 Doporu�ujeme zmrazit tyto vrstvy: 17, 22, 35, 52-57. 
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F. DOTAZNÍK 

GIS V �ESKÉ REPUBLICE A INTERNET 

Dotazník je rozd�len do t�í základních sekcí. V každé sekci je n�kolik otázek, které mohou být 
trojího typu:  

1. Výb�r 1 odpov�di z více možností – odpov�dní symbol  m . 
2. Možnost výb�ru více odpov�dí z nabízených možností – symbol  o . 
3. Odpov�� je t�eba vypsat – ozna�eno                  . 
 
Nevíte –li odpov��, �i nechcete na jistou otázku odpovídat, prosím pokra�ujte další otázkou. 
Sekce: 
A: Identifika�ní údaje 
B: Internet 
C: GIS 
 
Pracujete v oblasti GIS? Pokud je Vaše odpov�� kladná - souhlasíte s p�ípadným za�azením na 

WWW mapu GIS �R: 
m ANO ( prosím pe�liv� vypl�te sekci A níže ) 
m NE 
 
Sekce A: 
1. Jméno:                  . 
2. Pohlaví: m Muž / m Žena 
3. V�k: m do 20 m 21-30  m 31-40 m  41-50  m 51-60  m 60+  
4. Vzd�lání: m základní m SOU m SŠ  m VŠ 
5. Firma: 
o továrna 
o konstruk�ní firma 
o obchodní spole�nost 
- - - - - o dovozce 
- - - - - odistributor 
- - - - - o velkoobchod 
- - - - - o maloobchod 
o spot�ebitelská firma 
- - - - - o pr�mysl 
- - - - - o vláda 
- - - - - o ve�ejné služby 
- - - - - o výzkum 
- - - - - o inženýrská kancelá� 
- - - - - o konzulta�ní kancelá� 
- - - - - o akademická instituce 
o  Jiná (prosím vypište)                   . 
6. Telefon:                  . 
7. Fax :                  . 
8. E-mail:                   . 
9. WWW stránky:                   . 
10. Jak jste se dozv�d�l o tomto serveru? 
o od kolegy 
o od p�átel 
o p�es vyhledávací službu 
o z tisku 
o Jinak (prosím vypište)                   . 
11.Víte �ím se zabývá CAGI? m ANO / m  NE 
12. Jste jejím �lenem? 
m NE 
m ANO - individuáln� 
m ANO - kolektivn� 
m nevím co to je 
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Sekce B: 
1. Jak �asto pracujete s Internetem? 
m denn� 
m n�kolikrát týdn� 
m jednou týdn� 
m jednou m�sí�n� 
m výjme�n�, z�ídka kdy 
m v�bec 
2. Jaký je Váš vztah k Internetu? 
m velmi kladný 
m kladný 
m neutrální 
m záporný 
m nezajímám se o n�j 
3. Jaký druh spojení nej�ast�ji používáte? 
m pevná linka o kapacit�                   . 
m modem 
m ISDN 
m Kabel 
m    jiný (prosím vypište) :                  . 
m nevím 
4. Které služby na Internetu používáte? 
o e-mail 
o www 
o ftp 
o odborné konference, mailing list 
o jiné (prosím vypsat)                  . 
5. Co Vám nejvíce na Internetu chybí? 
                       . 
6. Jaký prohlíže� používáte? 
m Internet Explorer 3.x 
m Internet Explorer 4.x (5.x) 
m Netscape Navigator 3.x 
m Netscape Navigator 4.x 
m jiný (prosím vypsat)                   . 
7. Updatujete si prohlíže�? 
m okamžit� 
m nastane-li nutnost 
m až jej používají ostatní 
m ne 
8. Jaká je Vaše d�v�ra v informace nalezené na Internetu? 
m úplná 
m velká 
m polovi�ní 
m malá 
m žádná 
 
Sekce C: 
1. Co rozumíte pod zkratkou GIS?                   . 
2. Jak dlouho se GIS zabýváte? 
m více jak 3 roky 
m 2-3 roky 
m 1-2 roky 
m do 1 roku 
m GIS se nazabývám 
3. �ím je pro Vás GIS? 
m pracovní náplní 
- - - - - m uživatelský p�ístup 
- - - - - m odborný p�ístup 
m koní�kem 
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m velkou neznámou 
4. Znáte n�jaký GIS software? 
mAno/ m Ne 
Pokud ANO, jaký (prosím vypište) ?                   . 
5. Jaký používáte GIS software? 
o žádný 
I. zahrani�ní: 
o Autodesk: 
- - - - - o AutoCAD Map 
- - - - - o Autodesk World 
- - - - - o Autodesk Mapguide 
o ESRI: 
- - - - - o ArcInfo 
- - - - - o ArcView 
- - - - - o ArcExplorer 
- - - - - o MapObjects 
o GenaMap 
o GISIntergraph: 
- - - - - o MGE 
- - - - - o GeoMedia 
o MapInfo 
o Microstation GeoGraphics 
o SmallWorld GIS 
o jiný (prosím vypište)                               . 
II. tuzemský: 
o Atlas 
o Baset 
o Berit 
- - - - - o IGNIS 
- - - - - o LIDS 
o Gepro Kokeš 
o GRAMIS 
o Help Service - Topol 
o jiný (prosím vypište)                               . 
6. Jaký zdroj informací je pro Vás nejd�ležit�jší? Prosím se�a�te (do �tvere�k� napište 
odpovídající po�adové �íslo) 
      tišt�ný 
      po�íta�ový 
      Internet/Intranet 
      TV 
      Rozhlas 
7. Kde získáváte informace o GIS? 
o Internet 
o výstavy, veletrhy 
o �asopisy: 
 - - - - - o GeoINFO 
 - - - - - o CAD 
 - - - - - o Computer Design 
 - - - - - o GIS Europe 
 - - - - - o jiný (prosím vypište)                            . 
o knihy a manuály 
o školení  
o jiný (prosím vypište)                            . 
8. M�la by být státní mapová díla vytvá�ena se státními institucemi zdarma? 
mAno/ m Ne 
9. M�la by být data o �eské republice zdarma p�ístupna ve�ejnosti? 
mAno/ m Ne  
10. Kde byste se snažili získat data a mapové podklady o �eské republice? (prosím vypište) 
                                                                  . 
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11. Zajímají Vás tato témata o �eské republice? (prosím ohodno�te známkami 1-5, jeni�ka 
nejlepší) 

       demografické údaje 
       kvalita životního prost�edí 
       kulturní památky 
       školství 
       chrán�ná  území  
       m�sta 
       doprava  
Jiné (prosím vypište) ?                                      . 
12. Znáte n�jaké GIS servery v domén� CZ? 
mAno/ m Ne  
 - - -Pokud ANO, jaké? (prosím vypište)                                                   . 
13. Poznámky: 


