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Abstrakt

Práce  pojednává  o  možnostech  využití  open  source  technologií  při  tvorbě 

prostorového rozhraní informačního systému malé obce.

Struktura informačního systému je převzata z práce J. Novotného. Tvorba obecné 

architektury systému je doplněna o volbu vhodného open source software, ve kterém byl 

zpracován vzorový projekt. Jsou zde popsány také možné informační zdroje vhodné pro 

obce v České republice a jejich import do systému.
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Abstract

Title: Possibilities of use non-commercial technologies for creation a spatial interface of 

information system of a small municipality.

The thesis treats of use of open source technologies in creating a spatial interface of 

information system of a small municipality.

The  structure  of  the  information  system  is  taken  from  Novotny's  thesis.  The 

creation of general architecture of the system is consequently concretized to convenient 

open source  software  in  which  a  sample  project  is  implemented.  There  are  described 

possible efficient information resources (for small municipalities in Czech Republic) and 

their import to the system.
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1 Úvod

Správně vytvořený informační systém je pro každou obec velmi užitečný nástroj 

použitelný pro administrativní práci obecního úřadu, pro jeho rozhodování, i pro usnadnění 

běžného života obyvatel obce. Některé komerční firmy již nabízejí kvalitní řešení, ale ta 

jsou především pro malé obce z finančních důvodů většinou nedostupná. Finanční výdaje 

navíc netvoří pouze samotný informační systém, ale i technické vybavení obecního úřadu, 

zavedení systému a proškolení administrátorů a uživatelů.

Dostupnou  alternativou  je  řešení  využívající  open  source  aplikace,  při  kterém 

odpadají  výdaje  na  vlastní  informační  systém.  V současné  době  dosáhly  některé  open 

source programy takové úrovně, že se staly konkurencí komerčním programům.

Tato  práce  si  klade  za  cíl  navrhnout  vhodné  řešení  informačního  systému  pro 

správu a evidenci obecního majetku a souvisejících agend použitím několika open source 

programů  a  umožnit  tak  i  malým  obcím  získat  použitelný  nástroj  pro  zdokonalení 

fungování obce.
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2 Open source

Existuje  několik  definic  termínu  open  source.  Např.  Wikipedia 

(http://wikipedia.org) poskytuje krátkou, ale výstižnou definici: Open source označuje, že 

originály produktu jsou veřejně přístupné po částech nebo celé. Open source se objevuje 

v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti; pro účely této práce ovšem budeme termínem 

open source rozumět open source software.  Takovýto software poskytuje  všem zdarma 

zdrojový kód a jeho součástí je open source licence. Existuje několik desítek open source 

licencí  (http://www.opensource.org/licenses/)  a  jejich  znění  utváří  společenství  Open 

Source  Initiative  (OSI).  Tato práce  podrobněji  pojednává  jen  o GNU/GPL licenci  (viz. 

kapitola 2.1), jelikož nejvíce open source softwaru spadá právě pod tuto licenci.

Základní myšlenka open source je velmi jednoduchá. Když mohou programátoři 

číst, šířit a upravovat zdrojový kód softwaru, software se vyvíjí. Lidé zlepšují a upravují již 

vytvořené programy, odstraňují chyby. Pokud je software hodně žádaný a do jeho vývoje 

přispívá mnoho lidí, dochází k rychlejšímu růstu než v případě komerčního softwaru. Open 

source neznamená pouze přístup ke zdrojovému kódu. Podmínky distribuce open-source 

software musí splňovat následující kritéria (přeloženo z OSI (2006)):

volné šíření 

Licence nesmí omezovat žádnou stranu v prodávání  software jako části  složené 

z různých  programů  z různých  zdrojů.  Licence  nepožaduje  žádný  poplatek  za  takový 

obchod.

zdrojový kód

Program musí být šířen se zdrojovým kódem i v kompilované podobě. Pokud není 

některá část programu poskytnuta se zdrojovým kódem, musí být důkladně popsán způsob, 

jak zdrojový kód získat a to za cenu ne vyšší než je cena reprodukce, preferuje se možnost 

stažení z internetu bez poplatku. Zdrojový kód musí být dodán v takové formě, ve které ji 

programátor  napsal.  Úmyslně  popletený zdrojový kód není  dovolen.  Přechodné formy, 

jako výstup procesoru nebo překladače nejsou povoleny. 
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odvozené dílo

Licence musí dovolovat úpravy a odvozená díla,  a také musí dovolovat, aby se 

tento upravený software šířil za stejných licenčních podmínek, jako originální software.

úplnost autorova zdrojového kódu

Licence  může  omezovat  zdrojový  kód  šířený  v modifikované  formě  pouze 

v případě,  že  licence  dovoluje  šíření  tzv.  „patch  files“  se  zdrojovým  kódem  pro  účel 

modifikace  programu  v době  instalace.  Licence  musí  výslovně  povolovat  distribuci 

software  vytvořeného  z modifikovaného  zdrojového  kódu.  Licence  může  požadovat 

odvozená díla, aby nesla jiné jméno či verzi než originální software.

žádná diskriminace lidí nebo skupin lidí

Licence nesmí omezovat žádného člověka nebo skupinu osob.

žádná diskriminace v oblasti využití

Licence nesmí nikoho omezovat v užívání programu a to v jakékoli oblasti využití. 

Např. nemůže omezovat program v používání pro obchod nebo pro genetický výzkum.

šíření licence

Práva vztahující se k programu musí platit i pro toho, komu je software poskytován 

bez nutnosti tvorby další licence mezi těmito stranami.

licence nesmí být specifická k produktu

Práva vztahující se k programu nesmí záviset na části programu distribuovaného 

softwaru. Pokud je program vytažen z takové distribuce a je používán nebo distribuován 

ve smluvních podmínkách programové licence,  všechny části  by měly mít  stejná práva 

jako ta, která jsou poskytnuta ve spojení s originální softwarovou distribucí.

licence nesmí omezovat jiný software

Licence  nesmí  omezovat  software,  který  je  dodáván  spolu  s licencovaným 

softwarem. Např. licence nesmí naléhat na to, že ostatní software poskytovaný na stejném 

médiu musí být open-source.
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licence musí být technologicky neutrální

Žádné ustanovení licence nesmí být předpovězeno na konkrétní technologii nebo 

druh rozhraní.

2.1 GNU/GPL licence

Jednou z mnoha licencí spravovanou sdružením OSI je GNU’s Not Unix/ General 

Public Licence (dále jen GNU/GPL). Většina open source softwaru spadá právě pod ní. Její 

přesné  znění  sepsal  Free  Software  Foundation  (1991).  Na  rozdíl od  většiny  licencí, 

vztahujících se na software, které zakazují člověku jakoukoli změnu programu, GNU/GPL 

zaručuje  svobodu  podílet  se  na  softwaru  a  měnit  ho.  U  softwaru  se  často  setkáte 

s přízviskem  free.  Mnoho  lidí  si  myslí,  že  free  je  synonymum  slovu  zadarmo,  ale 

u GNU/GPL to znamená svobodný. GNU/GPL zajišťuje lidem svobodu při  šíření kopií 

softwaru. Každý může takový program upravit nebo použít pouze část z něj a vzniká nový 

svobodný software.

Například pokud někdo šíří kopie programu spadající pod GNU/GPL licenci buď 

zdarma nebo za poplatek, musí poskytnout příjemci všechna práva, která má on. Musí se 

ujistit,  že  příjemce,  stejně  jako  on,  obdrží  zdrojový  kód.  A musí  příjemci  ukázat  tuto 

licenci,  aby  znal  svá  práva.  Licence  GNU/GPL chrání  práva  dvěma  způsoby.  Chrání 

software  autorským  zákonem  a  poskytuje  licenci,  která  dovoluje  libovolné  šíření 

a modifikace  softwaru.  Důležitou  částí  této  licence  je  fakt,  že  neexistuje  záruka  na 

takovýto  software.  Aby  nedocházelo  k  individuálnímu patentování  modifikovaného 

softwaru, GNU/GPL stanovuje, že jakýkoli patent se musí vztahovat na volné užívání pro 

každého.

2.2 Python Software Foundation Licence

Každá  verze  programu  Python  spadá  pod  licenci  Python  Software  Foundation 

License. Její přesné znění utvořili  Stichting Mathematisch Centrum (1995). Přesné znění 

licence se verze od verze liší jen v maličkostech. První kapitola licence podává základní 

informace z historie programovacího jazyka Python. Druhá kapitola obsahuje již všechny 
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podmínky licence. Licence se vztahuje na Python Software Foundation (PSF) a na člověka 

nebo organizaci používající Python. 

Mimo jiné licence neposkytuje žádné záruky ze strany PSF, PSF není odpovědna 

za škodu způsobenou změnou, šířením nebo jiným využíváním jazyka Python. 

11



3 Open Source technologie

Pro  tvorbu  informačního  systému  malé  obce  (ISMO)  lze  použít  distribuované 

prostředí  počítačových  sítí  a pomocí  několika  navzájem  kompatibilních  open  source 

programů  vybudovat  třívrstvou  architekturu  klient/server  (viz.  obr.  3.1).  Ta  se  skládá 

z prezentační vrstvy (uživatelské rozhraní), aplikační vrstvy a databázové vrstvy.

Databázová  vrstva  se  skládá  z  libovolné  relační  databáze  a  nástroje,  který 

umožňuje ukládat a spravovat prostorová data (v takovém případě se mluví o geografické 

databázi). Aby nedocházelo k porušení integrity mezi atributovými a prostorovými daty, je 

celá geografická databáze přístupná přes jednotné rozhraní.  Toto rozhraní  je  postaveno 

na některé z technologií připojení k databázi a v obr. 3.1 je znázorněno zkratkou xDBC.
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Obr. 3.1: Obecné schéma řešení ISMO (Převzato z JEDLIČKA(2006)).

Internet

Serverová část řešení
Klient1

Klient2

Webový  
server

Mapový 
server

Systém 
řízení báze 
dat (SŘBD)

Nástroje pro 
správu 

prostorových dat 
v SŘBD

Tenký klient

Silný klient

Databázová vrstva

Aplikační vrstva

Prezentační vrstva

Aplikační a 
prezentační vrstva

(Intranet)

HTTP

TCP/IP, xDBC

Externí datové 
zdroje

Datový 
zdroj X

xDBC

Aplikační 
server

xDBC

(Intranet)

TCP/IP, xDBC



Silný  klient  je  software,  který  se  připojuje  přímo  k  databázové  vrstvě  přes 

definované  rozhraní.  Protože  komunikace  probíhá  v  internetu  či  intranetu,  je  volen 

standardní síťový protokol TCP/IP.

Tenký klient je většinou pouze webový prohlížeč a s aplikační vrstvou komunikuje 

přes protokol HTTP, popř. HTTPS.

Aplikační vrstva je sada mezi sebou komunikujících aplikací (popř. Aplikačních 

serverů).  Tato  vrstva  se  skládá  z  webového  serveru,  mapového  serveru  a  aplikačního 

serveru.  Webový  server  komunikuje  přímo  s  tenkým  klientem  a  klientův  požadavek 

předává dalším serverům. Mapový a aplikační server zpracují požadavek (pokud je potřeba 

komunikují s databázovou vrstvou) a výsledek předají webovému serveru. Webový server 

vrací výsledek klientovi. 

Pro  tvorbu  třívrstvé  architektury  je  možné  využít  komerční  technologie,  open 

source  technologie  nebo  jejich  kombinace.  Vzhledem k  požadavku  na  nízkonákladové 

řešení  je  vhodné  použít  open  source  technologie.  Jejich  souhrn  a  popis  zobrazují 

následující kapitoly

3.1 Geografické databáze

Geografické  databáze  slouží  k ukládání  prostorových  informací.  Samotná 

prostorová  informace  se  neobejde  bez  informací  atributových,  a  tak  pokud  mluvíme 

o geografických databázích jedná se o klasické databáze navíc s možností uložit prostorová 

data.  Každá  geografická  databáze  ukládá  data  jiným  způsobem,  avšak  open  source 

databáze  se  snaží  vyhovovat  specifikacím  Open  Geospatial  Consortium  (OGC) 

(http://www.opengeospatial.org). Toto společenství tvoří okolo 250 firem či univerzit, které 

se  snaží  vyvíjet  různá  řešení  užitečná  pro  aplikace  využívající  prostorová  data.  Utváří 

specifikace ve všech odvětvích využívajících open source.

Klasické  open  source  databáze  již  delší  dobu  plně  konkurují  komerčním 

a v poslední době se dopředu dostává podpora prostorových dat v open source databázi. Co 

se  týče  klasických databází  na  bázi  open-source,  existuje  několik  kvalitních  produktů. 

Z těch známějších lze uvést MySQL, PostgreSQL, MaxDB, Firebird a Ingres. Lze říci, že 
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v současné době je nejrozšířenější atributová databáze MySQL. Podrobnou dokumentaci 

sestavil  MySQL  AB  (2006).  V informačním  systému  obce  je  ovšem  kladen  důraz 

na podporu prostorových dat a tam je nejsilnější databáze PostgreSQL, resp. její rozšíření 

PostGIS.  MaxDB,  Firebird  ani  Ingres  prostorová  data  nepodporují.  MySQL  ve  své 

poslední  verzi  nabízí  velmi  dobré  prostorové  rozšíření,  v mnoha  ohledech  srovnatelné 

s PostGIS.  Využívá  stejných  objektových  modelů  jako  PostGIS.  Hlavní  výhodou 

PostgreSQL/PostGIS oproti MySQL je větší podpora open source silných klientů a větší 

počet vestavěných funkcí pracujících s prostorovými daty.

Proč ukládat data do databáze? 

• Data jsou více chráněna.

• Data jsou přehledněji uložena.

• Díky SQL snadná realizace dotazů uživatele.

• Jednoduší a přehlednější údržba dat.

• Možný přístup více uživatelů v jeden okamžik.

• Umožněno distribuované prostředí počítačových sítí.

3.2 Mapové servery

Mapový server je velmi užitečný nástroj při tvorbě prostorového rozhraní pro tzv. 

tenkého klienta. Tenkým klientem se v této práci má na mysli webový prohlížeč. Mapový 

server  pracuje  s webovým  serverem,  který  mu  předává  potřebné  parametry.  Mapové 

servery mohou mezi sebou komunikovat pomocí mapových služeb, které umožňují pohyb 

mapových produktů  přes  internet.  Nejznámější  mapové  služby  jsou  Web Map  Service 

(WMS) a  Web Feature  Service,  definované  OGC (2005),  a  ArcIMS vytvořený firmou 

ESRI.

Existuje  několik  open source  mapových serverů:  MapServer,  Geoserver,  ALOV 

Map, MapIt!, Mapzoom, JShape. Mapové servery MapIt! a JShape nejsou příliš vhodné, 

jelikož  podporují  velmi  málo  formátů  (JShape  pracuje  pouze  s shapefile  a  MapIt!  jen 

s rastrovými  daty).  Mapzoom  je  velmi  jednoduchý  nástroj  a  slouží  pouze  pro  tvorbu 
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statických map. Jako zajímavý mapový server se jeví  ALOV Map, který umí pracovat 

s vektorovými i rastrovými daty v souborové i databázové (MySQL) formě a podporuje 

WMS. Veškeré tyto možnosti poskytuje také UMN MapServer. Ten navíc disponuje větší 

podporou komunikačních protokolů (WFS), databázových systémů (PostgreSQL), výstupů 

(PDF) a v neposlední řadě obsahuje přehlednější a obsáhlejší dokumentaci.

3.3 Webové servery

Webový  server  zpracovává  požadavky  ve  tvaru  HTTP od  klientů  a  vrací  jim 

odpověď. Odpovědí se myslí HTML dokument popř. text, obrázek apod. Webový server 

poskytuje klientovi buď tzv. statický obsah (HTML dokument předem uložený na straně 

serveru) nebo tzv. dynamický obsah (na základě požadavku se vytvoří HTML dokument, 

např. zpracováním dat z databáze, pomocí různých technologií). 

Existuje  velké  množství  open  source  webových  serverů.  Jigsaw 

(http://www.w3.org/Jigsaw) a Tomcat (http://tomcat.apache.org) jsou napsány kompletně 

v jazyku Java. Jejich hlavní prioritou je zavedení webových technologií využívajících tento 

jazyk.  Hlavní  výhodou programu Jetty  (http://jetty.mortbay.org)  (napsaný také  v jazyku 

Java)  je  kombinace  klasického  HTTP  serveru  s javovým  serverem.  Nejrozšířenějším 

webovým  serverem  na  bázi  open  source  je  Apache  (http://httpd.apache.org)  (napsaný 

v jazyku  C).  Podporuje  velké  množství  technologií  (PHP,  CGI),  SSL,  lze  ho  propojit 

s databází PostgreSQL. Výhodou je také velké množství dokumentace a webových fór.

3.4 Software pro vizualizaci geodat

Kromě  řešení  v podobě  mapového  serveru  existuje  také  řešení  vhodné  pro  tzv. 

silného klienta. Takový klient ve formě speciálního softwaru může lépe pracovat s geodaty, 

není tolik omezený jako tenký klient. Na rozdíl od geodat poskytovaných po internetu pro 

tenkého klienta, lze v těchto programech data bez problému měnit, vytvářet různé projekty 

a ukládat je k pozdějšímu použití. Existuje několik open source silných klientů. 

GRASS  (Geographic  Resources  Analysis  Support  System)  (http://  grass.itc.it  )  je 

desktopový  GIS  jehož  hlavní  výhody  tvoří  prostorové  analýzy.  Jinak  ale  GRASS 
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podporuje standardy WMS a WFS a rastrové formáty obsažené v knihovně GDAL, možné 

je také propojení s PostGIS. Pro menší obce je tento software zbytečně rozsáhlý.

uDIG (User-friendly Desktop Internet GIS) (http://udig.refractions.net) lze použít 

jednak  jako  geoprostorovou  aplikaci  i  pro  vytváření  nových  odvozených  aplikací. 

Podporuje  standardy  WMS  a  WFS,  propojení  s PostGIS  databází,  zobrazování  rastrů. 

Nevýhodou je nedostatek rozšiřujících modulů dostupných na internetu a podpora malého 

množství datových formátů.

JUMP (Java Unified Mapping Platform) (http://vividsolutions.com/JUMP/) je celý 

napsán v jazyku Java a jeho hlavní výhodou je možnost rozšíření o nové moduly. Možnost 

propojení s databází PostGIS, podpora rastrových formátů a WFS jsou umožněny právě 

novým rozšířením. Standard WMS podporuje JUMP přímo. Na internetu je možno získat 

mnoho dalších nových modulů. 

Quantum GIS (http://  qgis.org  ) umožňuje propojení s PostGIS a podporuje několik 

rastrových formátů (např. GeoTIFF, JPEG 2000). Pomocí přídavného modulu je zajištěna 

podpora WMS. Díky rozšiřujícím modulům lze do Quantum GIS přidávat nové funkce 

a nástroje.
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4 Zvolené Open Source technologie

Zvolené  open  source  řešení  je  patrné  z  obrázku  4.1.  Jako  relační  databáze 

s možností ukládání prostorových dat je volen PostgreSQL s rozšířením PostGIS. Databáze 

komunikuje buď přímo se silnými klienty nebo přes aplikační vrstvu s tenkými klienty. 

Aplikační  vrstva  je  tvořena  UMN MapServerem a  webovým serverem Apache.  Popis 

jednotlivých částí tohoto řešení následuje v dalších kapitolách. 

4.1 PostgreSQL

PostgreSQL (http://www.postgresql.org) je open source relační databázový systém. 

Může být  provozován na  operačních  systémech Linux,  UNIX a  Windows.  Jako každá 

kvalitnější  databáze  plně  podporuje  cizí  klíče,  spojování  tabulek,  pohledy,  triggery 

a uložené  procedury.  Zahrnuje  v  sobě  většinu  datových  typů  z  SQL92  a  SQL99 

(INTEGER,  NUMERIC,  BOOLEAN,  CHAR,  VARCHAR,  DATE,  INTERVAL  a 
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Obr. 4.1: Schéma zvoleného řešení ISMO (Převzato z JEDLIČKA(2006)).
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TIMESTAMP). Také podporuje  ukládání velkých binárních objektů,  jako jsou obrázky, 

zvuky nebo video. S aplikační vrstvou (mapovým serverem, či silným klientem – JUMP, 

QGIS) komunikuje PostgreSQL pomocí síťového protokolu TCP/IP přes rozhraní ODBC 

jazykem SQL 3. Něktré základní limity PostgreSQL zobrazuje tabulka 4.1:

Parametr: Hodnota:

Maximální velikost databáze Bez limitu

Maximální velikost tabulky 32 TB

Maximální velikost řádku 1.6 TB

Maximální velikost pole 1 GB

Počet řádek na tabulku Bez limitu

Počet sloupců na tabulku 250 – 1600 (záleží na typu sloupce)

Počet indexů na tabulku Bez limitu

Tab. 4.1.: Technické parametry PostgreSQL.

Veškeré příkazy v PostgreSQL jsou zadávány pomocí příkazového řádku. Co se 

týče  nápovědy  ohledně  práce  v PostgreSQL dostupné  na  internetu,  existují  především 

instrukce právě pro příkazový řádek. Jako pomocnou aplikaci pro PostgreSQL lze použít 

pgAdmin III, který k databázi poskytuje grafické prostředí. Tento administrátor poskytuje 

stálý  přehled  o všech  databázích,  tabulkách,  triggerech,  funkcích,  zkrátka  o  všem 

vztahujícím  se  k databázi.  Lze  také  interaktivně  zakládat  databáze  a  tabulky,  vkládat, 

upravovat a mazat záznamy, přidávat různá integritní omezení, vše v grafickém prostředí 

bez nutnosti znát SQL příkazy. Existují však případy, kdy je jazyk SQL potřebný. K tomu 

pgAdmin III nabízí nástroj Query, ve kterém lze napsat libovolný SQL příkaz a rovnou ho 

spustit  či  uložit  do souboru.  Podrobnou dokumentaci  sestavili  The  PostgreSQL Global 

Development Group (2005).

4.1.1 PostGIS

PostGIS (http://postgis.refractions.net)  přidává podporu geografickým objektovým 

datovým typům do PostgreSQL databáze. V podstatě PostGIS dovoluje, aby PostgreSQL 

mohla  být  použita  jako  prostorová  databáze  pro  geografické  informační  systémy. 
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Podobnou funkci pro komerční databáze nabízejí SDE od ESRI nebo prostorové rozšíření 

Oracle. 

Součástí  PostGIS je  několik  set  užitečných funkcí  sloužících  k usnadnění  práce 

s prostorovými daty a dvě tabulky: spatial_ref_sys a geometry_columns. Prvně 

zmíněná tabulka obsahuje informace o referenčních systémech, ve kterých se mohou data 

zobrazovat.  Druhá  tabulka  obsahuje  seznam všech geometrií  použitých v databázových 

tabulkách.  Obr.  4.2 ukazuje  relace  mezi  těmito  dvěma tabulkami  a  konkrétní  datovou 

tabulkou  uloženou  v  PostGIS.  U všech  tabulek  jsou  zobrazeny  jen  důležité  atributy 

(především atributy tvořící vazbu). Primární a cizí klíče jsou vyznačeny velkými písmeny, 

z obrázku je patrná i kardinalita vazeb.

V PostGIS se využívají objektové datové typy ze specifikace tzv. „simple features“ 

definované  OGC  (1999):  point,  linestring,  polygon,  multipoint,  multilinestring, 

multipolygon a geometrycollection. 

Každý objektový datový typ  používaný v PostGIS lze  vytvořit  dvěma způsoby: 

formou WKT (well-known text), viz. příklad 4.1, nebo formou WKB (well-known binary). 

V databázi jsou potom prostorové informace uloženy v binárním tvaru. 
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Obr. 4.2: Relace mezi tabulkami PostGIS a tabulkou s daty.
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V příkladu 4.1 znamená <WKTi> jeden z předchozích objektů.

Informace  o  práci  v PostGIS  a  popis  PostGIS  funkcí  lze  najít  v  manuálu 

od Refractions Research.  Zde je popsán jen stručný úvod.

Pokud existuje atributová tabulka uložená v PostgreSQL, prostorová informace se 

do ní zavede přidáním nového sloupce pomocí funkce PostGIS AddGeometryColumn 
(příklad  4.2).  <SRID> a  <dimenze> jsou typu integer, ostatní položky funkce jsou 

typu varchar. Po přidání nového sloupce se informace o geometrii uloží také do tabulky 

geometry_columns.
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Příklad 4.2: Přidání sloupce s geometrií do tabulky.

select 
AddGeometryColumn(<db>,<tabulka>,<geometrie>,<SRID>,<typ
>,<dimenze>);

Příklad 4.1: Textová reprezentace objektů (WKT).

POINT(x y z)
LINESTRING(x1 y1 z1, x2 y2 z2,…, xn yn zn)
POLYGON((x11 y11 z11, x12 y12 z12,…, x1n y1n z1n),( x21 y21 z21, 
x22 y22 z22,…, x2m y2m z2m),…, ( xi1 yi1 zi1, xi2 yi2 zi2,…, xik 

yik zik))
MULTIPOINT(x1 y1 z1, x2 y2 z2,…, xn yn zn)
MULTILINESTRING((x11 y11 z11, x12 y12 z12,…, x1n y1n z1n),( x21 

y21 z21, x22 y22 z22,…, x2m y2m z2m),…, ( xi1 yi1 zi1, xi2 yi2 

zi2,…, xik yik zik))
MULTIPOLYGON(((x111 y111 z111, x112 y112 z112,…, x11n y11n z11n),( 
x211 y211 z211, x212 y212 z212,…, x21m y21m z21m),…, ( xi11 yi11 zi11, 
xi12 yi12 zi12,…, xi1k yi1k zi1k)),…,((x1j1 y1j1 z1j1, x1j2 y1j2 z1j2,…
, x1jn y1jn z1jn),( x2j1 y2j1 z2j1, x2j2 y2j2 z2j2,…, x2jm y2jm z2jm),…
, ( xij1 yij1 zij1, xij2 yij2 zij2,…, xijk yijk zijk)))
GEOMETRYCOLLECTION(<WKT1>,<WKT2>,...,<WKTn>)



Naplnění tabulky můžeme provést dvěma způsoby: pomocí SQL dotazu a pomocí 

nástroje  shp2pgsql. Tento nástroj převede data z formátu ESRI Shapefile do PostGIS 

databáze. Příklad 4.3 ukazuje způsob vkládání dat do databáze pomocí SQL. Zápis <WKT> 
reprezentuje konkrétní objekt ve tvaru WKT (viz. příklad 4.1)

Nastává otázka, zda lze do jedné tabulky vložit více prostorových sloupců. PostGIS 

toto  umožňuje;  lze  mít  v tabulce  sloupec  např.  s geometrií  LINESTRING a  v té  samé 

tabulce  ještě  jeden  sloupec  s geometrií  typu  POLYGON.  S více  geometriemi  v jedné 

tabulce mají problém někteří klienti, viz JUMP – kapitola 6.5.1, Quantum GIS – kapitola 

6.5.2.

V příkladu  4.2 a  4.3 se zadává SRID (Spatial referencing system identifier). Ten 

určuje referenční systém, ve kterém jsou data uložena. SRID je primárním klíčem tabulky 

spatial_ref_sys (viz.  obr.  4.2).  Každý  řádek  této  tabulky  tvoří  jeden  referenční 

systém,  obsahuje  WKT  reprezentaci  referenčního  systému  a definici  pomocí  PROJ4. 

PostGIS využívá PROJ4 knihovnu, která umožňuje transformaci souřadnic do jednotlivých 

systémů.

Aby bylo možné rychlým způsobem vyhledávat informace z velkého množství dat, 

využívají  se  indexy.  Pokud  zdroj  dat  tvoří  prostorová  data,  nazývají  se  tyto  indexy 

prostorové. Existuje několik druhů indexů, které výrazně urychlí operace s prostorovými 

daty. PostGIS podporuje tři druhy indexů: B-tree index, R-tree index a GiST index. Pro 

indexování  prostorových  dat  se  nejlépe  hodí  GiST (Generalized  Search  Trees)  index. 

Dochází k výraznému urychlení operací i nad nepravidelnými datovými strukturami.
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Příklad 4.3: Vkládání dat do databáze pomocí SQL.

INSERT INTO <tabulka>(<sloupec1>,...,<geometrie>)
VALUES (<hodnota1>,...,GeomFromText(<WKT>,<SRID>)

Příklad 4.4: Vytvoření GiST indexu v PostGIS.

CREATE INDEX <index_nazev> ON <tabulka>
USING GIST (<geometrie> GIST_GEOMETRY_OPS);



PostGIS přímo  nepodporuje  rastrová  data.  Využitím knihovny  GDAL a  driveru 

PostGIS CHIP lze rastrová data do databáze konvertovat. V současné době se PostGIS 

CHIP ještě vyvíjí a neexistuje plně otestovaná verze.

4.2 JUMP

JUMP (Java Unified Mapping Platform) (http://www.vividsolutions.com/JUMP/), 

aplikace  založená  na  grafickém  uživatelském  rozhraní,  slouží  k zobrazení  a  úpravě 

prostorových dat a to jak geometrie tak i atributů. Zahrnuje mnoho běžných prostorových 

funkcí.  Je  navržena tak,  aby ji  bylo možné snadno rozšířit  a  vyvíjet.  Celý program je 

napsán v jazyku Java, což má několik výhod. JUMP spustí uživatelé jakéhokoli operačního 

systému,  nabízí  přístup  ke  všem  svým  funkcím  a  je  snadno  rozšiřitelný.  Vlastnosti 

a možnosti  JUMP popisuje  Vivid  Solutions,  Inc  (2003).  Z  programátorského  hlediska 

poskytuje více informací AQUINO (2003).

Základní rysy JUMP:

• podpora formátů GML, ESRI Shapefile, WKT,

• podpora rastrových formátů pomocí rozšíření,

• podpora PostGIS zajištěna přidaným modulem,

• možnost zobrazovat atributy a geometrické souřadnice vybraným prvkům,

• změna symbologie,

• popisy geografických prvků,

• editace geometrie i atributů,

• WMS klient,

• možnost provádět některé analýzy,

• snadná rozšiřitelnost.
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4.3 Quantum GIS

(http://qgis.org)  Aplikace  sloužící  pro  zobrazení  geografických  dat.  Obsahuje 

mnoho  běžných  prostorových  funkcí.  Nové  funkce  a  nástroje  lze  vkládat  pomocí 

přídavných modulů.  Lze  ji  spustit  na  operačních  systémech  Linux,  Unix,  Mac  OS X, 

Windows. Quantum GIS spadá pod GNU/GPL licenci.

Základní rysy Quantum GIS:

• podpora všech vektorových formátů obsažených v knihovně OGR,

• podpora všech rastrových formátů obsažených v knihovně GDAL,

• propojení s PostGIS databází,

• propojení s GRASS a možnost provádět prostorové analýzy,

• lze zobrazovat atributové tabulky vybraným geografickým prvkům,

• změna symbologie,

• popisy geografických prvků,

• export do map souboru používaného MapServerem,

• možnosti rozšíření o přídavné moduly.

Více informací o Quantum GIS popisuje Sherman (2005).

4.4 UMN MapServer

UMN MapServer  [http://mapserver.gis.umn.edu]  je program pro tvorbu vlastních 

internetových mapových aplikací. MapServer lze používat na operačních systémech Linux, 

Windows, Mac OS X. MapServer může na základě parametrů obdržených od webového 

serveru vytvořit obraz mapy, nebo pomocí šablony vytvořit HTML dokument s obrazem 

mapy.  Skloubením  MapServeru  s DHTML,  PHP nebo  jinými  programovacími  jazyky 

mohou vzniknout velmi zajímavé interaktivní mapy s mnoha funkcemi. Jelikož vše běží 

po internetu,  uživateli  postačí  ke spuštění  pouze  internetový prohlížeč.  MapServer  umí 

pracovat s daty uloženými v shapefile, databázi PostGIS i daty dostupnými pomocí WMS 

a WFS. Způsob zpracování dotazu pomocí MapServeru je patrný z obrázku 4.3. Některé 
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základní  prvky MapServeru  popisují  následující  podkapitoly.  Více  informací  poskytuje 

University of Minnesota.

4.4.1 CGI aplikace

Jednou  z nejdůležitějších  částí  MapServeru  je  CGI  aplikace  (soubor 

mapserv.exe). Zpracovává uživatelem zadávané dotazy a z nich vytváří obrazy map. 

Mapserv.exe umí pracovat se vstupy v podobě POST a GET metod. Přímo do HTML 

kódu se napíše,  která  CGI aplikace se  má spustit  a s využitím odkazů nebo formulářů 

podporovaných  v  HTML odešle  klient  dotaz  na  server  právě  jednou  z těchto  metod. 

Po vyhodnocení dotazu pomocí CGI aplikace se odešle výsledek webovému serveru, který 

poskytne HTML dokument klientovi.

4.4.2 Mapový soubor

Mapový soubor obsahuje vše týkající se vlastní mapy z obsahového hlediska. Celý 

mapový soubor se skládá z jednotlivých objektů.  Každá vrstva mapy,  měřítko,  legenda 

a mnoho dalších jsou objekty, kterým se nastavují vlastnosti.
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Obr. 4.3: Způsob zpracování dotazu MapServerem.

Serverová část

Šablona mapsoubor
CGI 

aplikace 
MapServer

Geodata

Webový 
server



Základním  objektem  mapového  souboru  je  objekt  map.  Ten  skrývá  několik 

obecných důležitých prvků. Z těch hlavních se jedná především o název mapy, velikost 

mapy, typ rastru odesílaný uživateli, používané symboly, druhy písma. Dále také obsahuje 

další důležitý objekt web a konkrétní vrstvy mapy.

Objekt  web obsahuje  vlastnosti  týkající  se  vlastního  internetového  prostředí. 

V tomto objektu se definují především šablony (jedná se o HTML soubor, který vytváří 

grafické rozhraní pro uživatele) a adresáře obsahující dočasné soubory a obrázky mapy; 

oboje pomocí URL.

Další objekty už mohou být jednotlivé vrstvy mapy. Každé vrstvě lze nastavit různé 

zobrazení,  různé transformace,  ale především různý zdroj dat.  Některá data  mohou být 
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Příklad 4.5: Jednoduchý mapový soubor.

MAP
  IMAGETYPE      PNG
  EXTENT       -97.238976 41.619778 -82.122902 49.385620
  SIZE           400 300
  SHAPEPATH      "/ms4w/apps/tutorial/data"
  IMAGECOLOR     255 255 255
  LAYER 
    NAME         states
    DATA         states_ugl
    STATUS       OFF
    TYPE         POLYGON
    CLASS
      NAME       "The Upper Great Lakes States"
      STYLE
        COLOR        232 232 232
        OUTLINECOLOR 32 32 32
      END
    END
  END
  END



uložena  v shapefile,  některá  v databázi  a  některá  ani  nemusí  být  uložena  na  vlastním 

serveru, takže výsledný produkt může být opravdu pestrý.

4.4.3 Šablona

Šablony  slouží  k rozvržení  vlastního  mapového  pole  a  ostatních  prvků  mapy 

a k přidání  ovládacích  prvků.  Šablony  jsou  jednoduše  soubory  HTML,  jejichž  některé 

speciální  znaky  nahrazuje  CGI  aplikace  při  každém  odeslání  požadavku  na  server. 

Speciálními znaky se rozumí vyhrazená slova MapServeru napsaná do hranatých závorek, 

která většinou značí hodnotu atributu některého HTML tagu.

26

Příklad 4.6: Ukázka jednoduché šablony.

<html>
<head>

<META  HTTP-Equiv="Content-Type"  CONTENT="text/html; 
charset=windows-1250">
<title>CR - cvicne</title>

</head>
<body bgcolor=#FFFFFF>

<form method=GET action="/cgi-bin/mapserv.exe">
<p>

<input  type="radio"  name="mode"  value="browse" 
checked> <b>Prohlížet</b>
<input  type=radio  name=zoomdir  value=1 
[zoomdir_1_check]> Zoom In
<input  type=radio  name=zoomdir  value=0 
[zoomdir_0_check]> Pan
<input type=radio name=zoomdir value=-1 [zoomdir_-
1_check]> Zoom Out

</p>
<input name="img" type="image" src="[img]" width=600 
height=400 border=0></center> 
<input type="hidden" name="imgext" value="[mapext]">
<input type="hidden" name="map" value="[map]">
</form>

</body>
</html>



Po odeslání  požadavku klientem na  server  nahradí  CGI aplikace všechny údaje 

v hranatých závorkách konkrétními hodnotami. Tím vznikne již korektní HTML soubor, 

který lze odeslat zpět klientovi. Některé prvky šablony jsou skryté (type="hidden") 

a slouží k předávání hodnot mezi stavy CGI aplikace. Ve zpracovaném HTML souboru 

odesílaném klientovi se tyto prvky nezobrazují.

4.4.4 MapServer a WMS

MapServer může fungovat jako WMS server i klient. WMS požadavky ovládá CGI 

aplikace (mapserv.exe) prostřednictvím HTTP protokolu.
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Příklad 4.7: HTML soubor zpracovaný na základě šablony a klientova požadavku.

<html>
<head>

<META  HTTP-Equiv="Content-Type"  CONTENT="text/html; 
charset=windows-1250">
<title>CR - cvicne</title>

</head>
<body>

<form method=GET action="/cgi-bin/mapserv.exe">
<p>

<input  type="radio"  name="mode"  value="browse" 
checked> <b>Prohlížet</b>
<input type=radio name=zoomdir value=1 > Zoom In
<input type=radio name=zoomdir value=0 > Pan
<input type=radio name=zoomdir value=-1 > Zoom Out

</p>
<input  name="img"  type="image" 
src="/ms_tmp/cr_11584.png"  width=600  height=400 
border=0></center> 
</form>

</body>
</html>



Nastavení  WMS  serveru  spočívá  v  zadání  potřebných  objektů  a  parametrů 

v mapovém souboru.  Tyto  objekty  jsou  vypsány  v  příkladu  4.8.  V každém mapovém 

souboru může být více vrstev, ale všechny musí být zadány dle příkladu (objekt LAYER).

WMS  vrstvy  lze  přidat  do  mapového  projektu  tím,  že  v  mapovém  souboru 

definujeme typ spojení (parametr  CONNECTIONTYPE s hodnotou  WMS), adresu spojení 

(parametr  CONNECTION s  hodnotou  URL  k  existujícímu  WMS  serveru)  a  WMS 

parametry (viz.  příklad  4.9).  Tímto způsobem lze do jedné mapy přidat  několik vrstev 

z různých zdrojů. 
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Příklad 4.8: Nastavení mapového souboru pro WMS server.

NAME <Nazev mapy>
PROJECTION
   "init=epsg:<epsg>"
WEB

METADATA
     "wms_title" "<WMS_Nazev>"

"wms_onlineresource"  "<URL>"
     "wms_srs"             "EPSG:<epsg>"

END
...
LAYER

NAME <nazev vrstvy>
PROJECTION

"init=epsg:<epsg>"
METADATA

"wms_title"  "<WMS_Nazev>"
"wms_srs"    "EPSG:<epsg>"

END  
END
...
END



V příkladech 4.8 a 4.9 se nastavuje souřadnicový systém pomocí kódu EPSG. Tyto 

kódy spravuje v databázi stejnojmenná společnost (European Petroleum Survey Group) 

a systém JTSK má hodnotu 102067.

4.5 Appache HTTP Server

Apache (http://www.apache.org) je  webový  (HTTP)  server,  který  lze  spustit 

na operačních systémech Linux, Windows, Unix a Mac OS X. Jak už z názvu vyplývá, 

komunikuje s klientem přes HTTP protokol. Podrobné informace poskytuje The Appache 

Software Foundation (2006).

4.6 PHP

PHP (http://www.php.net) je  skriptovací  jazyk  vhodný  pro  tvorbu  webových 

aplikací, který lze začlenit přímo do HTML kódu. Vykonává se na straně serveru, klient 

obdrží zpět pouze HTML, takže není možné zjistit zdrojový kód PHP skriptu. 

PHP se využívá ve třech oblastech:
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Příklad 4.9: Nastavení mapového souboru pro přidání WMS vrstvy.

LAYER
  NAME "<nazev>"
  TYPE RASTER
  STATUS ON
  CONNECTION "<URL>"
  CONNECTIONTYPE WMS
  METADATA
    "wms_srs"             "EPSG:<epsg>"
    "wms_name"            "<WMS_nazev>"
    "wms_server_version"  "<WMS_server_verze>"
    "wms_format"          "<datovy_format>"
  END
END



• Skriptování  na  straně  serveru.  Nejčastější  použití  PHP.  Pro  správnou  funkci  je 

zapotřebí mít webový server s nainstalovaným PHP. Výstup lze potom zobrazovat 

webovým prohlížečem. 

• Skriptování v příkazovém řádku. Hodí se zejména pro skripty spouštěné pravidelně 

(např. Naplánované úlohy).

•  Psaní desktopových aplikací. Sice existují lepší programovací jazyky pro tvorbu 

aplikací s grafickým uživatelským rozhraním, ale pokud zná člověk PHP dostatečně 

dobře, lze ho též využít.

PHP lze použít v operačních systémech Linux, Windows, Unix a Mac, podporuje 

ho  celá  řada  webových  serverů.  Lze  použít  strukturované  nebo  objektově  orientované 

programování  případně  obojí  zároveň.  Výstupy  z PHP nemusí  být  pouze  HTML,  ale 

libovolný  XML  dokument,  a  také  obrázky,  PDF  a  Flash  animace.  Jednou 

z nejvyužívanějších schopností PHP je přímá podpora velkého množství databází pomocí 

vestavěných funkcí.  Pokud je  zrovna používána databáze,  kterou PHP nepodporuje  lze 

využít  ODBC.  Další  možnosti  využití  se  skrývají  v komunikaci  s různými  službami 

pomocí protokolů. Podrobný přehled a způsob práce se všemi možnostmi PHP lze najít 

v manuálu od PHP Documentation Group (2004).

Podpora  PostgreSQL  v PHP  je  zabezpečena  knihovnou  php_pgsql.dll. 

V inicializačním  souboru  PHP  php.ini lze  tuto  knihovnu  zpřístupnit.  V souboru 

php.ini lze  také  nastavit  několik  konstant  sloužících  k nastavení  PostgreSQL.  PHP 

potom nabízí několik funkcí užitečných pro práci s PostgreSQL. 

4.7 Python

(http://www.python.org)  Tento  objektově  orientovaný  programovací  jazyk  se 

výborně  hodí  pro  tvorbu  různých  aplikací.  Jeho  hlavní  výhody  jsou  funkcionalita, 

multiplatformita,  jednoduchost  a  možnost  propojení s jinými programovacími jazyky či 

nástroji.  Existuje  mnoho  rozšíření,  která  dělají  z tohoto  jazyka  opravdu  silný 

programátorský  nástroj.  Např.  rozšířeni  Tkinter  (http://www.python.org/doc/lib/module-

Tkinter.html), které obsahuje řadu funkcí vhodných pro tvorbu grafického uživatelského 
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prostředí. Python  je distribuován pod open source licencí Python Software Foundation 

Licence. Více informací poskytuje Python Software Foundation (2006).

4.8 Vzájemná komunikace technologií

Zvolené  open  source  aplikace  mezi  sebou  komunikují  pomocí  různých  metod, 

protokolů a služeb. Následující odstavce popisují jejich základní definice a funkce.

TCP/IP

Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol  je  sada  protokolů  určená  pro 

komunikaci  v  počítačové  síti.  Mezi  nejdůležitější  protokoly  patří  TCP (Transmission 

Control  Protocol),  IP (Internet  Protocol),  ARP (Address  Resolution  Protocol).  Jedním 

z protokolů je také HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Komplexní informace o TCP/IP 

poskytuje Kozierok (2005).

ODBC

Open Database Connectivity je metoda pro práci se systémem řízení báze dat (SŘBD) 

od firmy  Microsoft.  Nezávisí  na  programovacím jazyku  ani  na  databázovém systému. 

Hlavním  záměrem  je  zpřístupnit  jakákoli  data  jakékoli  aplikaci.  Existuje  také 

implementace iODBC (Independent ODBC) (http://www.iodbc.org) na bázi open source, 

která navíc nezávisí na operačním systému. Více informací o ODBC poskytuje Microsoft 

Corporation (2005).

HTTP

Hypertext  Transfer  Protocol  umožňuje  přenos  HTML dokumentů  přes  internet. 

Nejnovější  verze  HTTP 1.1  je  používána  i  pro  přenos  jakýchkoli  souborů.  Jedná  se 

o bezestavový protokol; neumí uchovávat stav komunikace. HTTP využívá URL (Uniform 

Resource  Locator),  který  jednoznačně  specifikuje  zdroj  informací  v  internetu.  HTTP 

definuje  osm  metod  udávajících  činnost,  která  se  provede  nad  určenými  daty. 

Nejpoužívanější metody jsou GET a POST. Existuje i bezpečnější verze protokolu HTTPS, 

která umožňuje šifrování přenášených dat.  Specifikaci HTTP specifikaci definuje ISOC 

(1999).
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WMS

Služba Web Map Service definuje mapu jako obraz geografické informace, která se 

zobrazuje  na  počítači.  Mapy  vytvořeny  pomocí  WMS  jsou  většinou  převáděny  do 

rastrových  (PNG,  JPG)  nebo  vektorových  (SVG)  formátů.  WMS definuje  tři  základní 

operace: 

• GetCapabilities (vrací metadata),

• GetMap (vytváří vlastní mapu),

• GetFeatureInfo (podává informaci o prvcích zobrazených v mapě).

Tyto tři operace mohou být vyvolány pomocí standardního webového prohlížeče 

odesláním dotazu pomocí URL. Web Map Service dovoluje sestavit síť mapových serverů, 

ze kterých si klient vybírá mapu podle svého přání. WMS je definována OGC (2005).

WFS

Web Feature Service je standard, který definuje rozhraní provádějící operace nad 

geografickými daty. Tyto operace zahrnují:

• tvorbu nového prvku,

• smazání prvku,

• editace prvku,

• vyhodnocení dotazů na základě prostorového i atributového omezení.

Klient  vyvolá  požadavek  a  přes  HTTP  ho  pošle  na  stranu  serveru.  Tam  je 

požadavek dle specifikace WFS vyhodnocen a vrácen na stranu klienta ve formě GML. 

GML (Geography Markup Language) je vektorový formát vytvořený na bázi XML. Je 

definován OGC (2005) a slouží k ukládání geografických dat.
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5 Informační systém malé obce

Informace o informačním systému malé obce jsem získal  konzultací  se  starosty 

a pracovníky  obecních  úřadů  (obce  Rouchovany,  Hrotovice  a  Horní  Heřmanice) 

a prostudováním bakalářské práce J. Novotného.

Informační systém obce využívají hlavně pracovníci obecního úřadu a obyvatelé 

obce.  Informační  systém  by  měl  usnadnit  řízení  obce  (správa  věcí  veřejných,  služba 

veřejnosti),  propagaci  obce,  ekonomické  řízení.  Správa  věcí  veřejných  zahrnuje  podle 

Novotného (2005):

• správu a údržbu komunikací,

• územní rozvoj a plánování,

• čistotu v obci,

• správu majetku,

• bezpečnost,

• údržbu sportovních a kulturních zařízení,

• zavádění infrastruktury a inženýrských sítí.

Příkladem služby veřejnosti potom může být:

• podávání informací,

• zajišťování dopravní obslužnosti,

• zajišťování komunikace mezi státem a občanem,

• napomáhání řešení problémů občana.

5.1 Struktura informačního systému

Podle Novotného (2005) lze informační systém obce rozdělit do tří hlavních částí:
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Ekonomická část

Zajišťuje ekonomický chod obce a spadá sem majetková a finanční agenda. Jedná 

se konkrétně o všechny movité i nemovité majetky, které vlastní daná obec. Do finanční 

agendy by se daly začlenit např. účetnictví, vedení rozpočtu, veškeré příjmy a výdaje obce.

Evidenční část

Do  této  části  je  možno  zahrnout  především  registr  obyvatel,  registr  pozemků 

a registr bytů, budov, nebytových prostorů a památek.

Grafická část

Každá obec potřebuje ke svým projektům mapové podklady. Veškeré druhy map 

a plánů  lze  začlenit  do  této  části.  Z těch  nejdůležitějších  se  jedná  o  katastrální  mapu, 

ortofotomapu,  technickou  mapu,  popř.  územní  plán  obce.  Grafická  část  informačního 

systému úzce souvisí s evidenční částí, jelikož žádná grafická informace se neobejde bez 

atributové.

5.2 Datové zdroje

Základ každého informačního systému tvoří konkrétní data. S rozvojem mapových 

služeb se jeví jako velká výhoda pracovat s daty uloženými na různých serverech. Není 

potřeba taková data aktualizovat, vždy po připojení dat do systému má člověk jistotu, že 

pracuje s nejaktuálnějšími daty. Takovéto datové zdroje obsahují většinou celorepubliková 

(celokrajská) data. Některé mapové projekty zatím nejsou poskytovány formou mapové 

služby a musí být uloženy přímo na serveru obce. Tam se nachází také mapové projekty 

vytvořené pro konkrétní obec. Následující kapitoly popisují některé datové zdroje užitečné 

pro obce.

5.2.1 ČÚZK

Český  úřad  zeměměřický  a  katastrální (http://www.cuzk.cz)  spravuje informace 

o vlastnictví a užívání nemovitého majetku, které se vztahují k celé ČR a tvoří základní 

zdroj dat pro všechny obce. Tato data poskytuje ČÚZK  pro každé území v jiné podobě 

(v závislosti na způsobu vedení katastrálního operátu): 
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• Digitální katastrální mapa (DKM), je poskytována ve výměnném formátu včetně 

souboru popisných informací (SPI).

• Katastrální  mapa digitalizovaná (KM-D),  poskytována ve formátu *.dgn, SPI  je 

poskytováno ve výměnném formátu.

• Hybridní katastrální mapa. Poskytována v rastrovém formátu *.cit, definiční body 

parcel jsou poskytovány ve vektorovém formátu, SPI ve výměnném formátu.

• Analogová  katastrální  mapa.  Poskytována  v  rastrovém  formátu  *.cit,  SPI 

ve výměnném formátu.

Import map v jednotlivých podobách je podrobněji popsán v kapitole 6.

Od 1.1.2006 ČÚZK poskytuje DKM ve formě nového výměnného formátu (NVF). 

Před tímto datem se používal i starý výměnný formát (SVF) a některé obce data v tomto 

formátu stále využívají. Proto zde bude zmínka i o SVF. Více informací o výstupech dat 

ISKN ve výměnných formátech lze nalézt v ČÚZK (2005).

Starý výměnný formát

SVF obsahuje tři  samostatné části: soubor popisných informací (SPI) – soubory 

ve formátu .DBF,  SPI – soubory ve formátu .TXT a digitální katastrální mapu (DKM) – 

soubory ve formátu .VKM. Soubory SVF vykazují několik odchylek oproti odpovídajícím 

si  datům v ISKN způsobené převážně neexistencí  některých položek v novém datovém 

modelu ISKN (Informační systém katastru nemovitostí).

Nový výměnný formát

NVF obsahuje popisné i grafické informace v textovém tvaru. Takto poskytované 

soubory mají příponu .VFK. Jsou logicky strukturovány po řádcích, každý řádek souboru 

v sobě nese celistvou informaci. A to buď v podobě hlavičky výměnného formátu (řádek 

začíná znaky  &H) nebo v podobě datového bloku výměnného formátu.  Hlavička NVF 

obsahuje v podstatě metadata o souboru NVF (např. verze, datum, autor). Datový blok se 

skládá právě z jednoho řádku obsahujícího informace o struktuře tabulky (řádek začíná 

znaky  &B) a z řádků konkrétních dat,  (každý řádek začíná znaky  &D).Podrobný popis 
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výměnného formátu poskytuje ČÚZK (2004). Jsou zde popsány všechny tabulky a jejich 

relace. ČÚZK nabízí i ukázky konkrétních souborů NVF.

5.2.2 Portál veřejné správy

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) vytvořila mapový server 

(http://geoportal.cenia.cz), který se stal důležitou součástí portálu veřejné správy. Mapový 

server nabízí  mapy formou samostatné internetové aplikace i  pomocí mapových služeb 

WMS a ArcIMS. Poskytovaná data se vztahují k celé České republice a jsou pravidelně 

aktualizována.  Konkrétně  zde  lze  nalézt  několik  tématických  map  z  oblasti  geologie 

a životního prostředí nebo územně správní členění, topografické mapy ČR, ortofotomapu, 

mapy týkající se obyvatel.  Cenia poskytuje mapové podklady pokrývající celou Českou 

republiku. Např. ortofotomapu  nebo geologickou mapu mohou využít všechny obce ČR, 

naproti tomu např. mapu chráněných území využijí jen ty obce, do kterých chráněná území 

zasahují.  Ne  příliš  potřebné  pro  obce  jsou  i  některé  tématické  mapy  vztahující  se 

k jednotlivým katastrálním územím (např. hustota obyvatel).
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Příklad 5.1: Ukázka souboru NVF.

&HVERZE;"2.8"
&HVYTVORENO;"13.10.2004 09:02:56"
&HPUVOD;"ISKN"
…
&BPRERIZ;RIZENI_ID N30;TYPPRE_KOD N8
&DPRERIZ;378338708;67
&DPRERIZ;378344708;1
…
&BRIZKU;KATUZE_KOD N6;RIZENI_ID N30
&DRIZKU;616567;378338708
&DRIZKU;616567;378344708
&DRIZKU;616567;378345708
…

http://geoportal.cenia.cz/


5.2.3 Izgard

Internetový  zobrazovač  geografických  armádních  dat 

(http://arwen.ceu.cz/website/startovani)  je  projekt  zpřístupňující  data  Vojenského 

geografického  informačního  systému  (VGIS).  Byl  vytvořen  Vojenským  geografickým 

a hydrometeorologickým  úřadem  se  sídlem  v Dobrušce.  Poskytuje  digitální  atlas  ČR, 

letecké měřičské snímky a letecké snímky z povodní. Digitální atlas mohou využít všechny 

obce, naproti tomu snímky z povodní jen obce postižené záplavami. Všechna data jsou 

dostupná  pouze  pomocí  mapové  služby  ArcIMS  a  ta  není  většinou  v  open  source 

programech podporována. Výjimku tvoří program JUMP, pro který podpora ArcIMS již 

existuje formou pluginu.

5.2.4 ÚHÚL

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (http://www.uhul.cz) je řízen ministerstvem 

zemědělství.  Tento  úřad  provádí  velké  množství  činností  vztahující  se  k lesům České 

republiky. Především se jedná o inventarizaci lesů, oblastní plány rozvoje lesů, informační 

a datové centrum, typologii lesů. Mimo to poskytuje několik mapových projektů formou 

WMS a WFS. ÚHÚL poskytuje data vztahující se k celé České republice. Často se jedná 

o ne příliš podrobná data (např. mapa eroze půdy) nebo o data vztahující se jen k malé části 

republiky  (např.  Úprava  chemismu  půd),  takže  z  celkového  pohledu  je  obce  příliš 

nevyužijí. Nacházejí se zde ale i data vhodná pro velké množství obcí (např. Oblastní plány 

rozvoje lesů).

5.2.5 Interní datové zdroje

Interní datové zdroje jsou data, jejichž správu a aktualizaci má na starosti obec. 

Jejich struktura byla analyzována v práci Novotného (2005), zde je uveden jejich stručný 

výčet:

• majetková a finanční agenda,

• rozpočet,

• poplatky od občanů,

• registr obyvatel, pozemků a budov,
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• technická mapa,

• územní plán.

Struktura  interních  datových  zdrojů  má  převážně  atributový charakter  (výjimku 

tvoří technická mapa města a územní plán) a může se velmi lišit (především je to otázka 

investovaných peněz) obec od obce. 
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6 Implementace  prostorového  rozhraní  informačního 
systému  malé  obce  pomocí  vybraného  open  source 
řešení

Prostorové  rozhraní  přidává  aplikaci  schopnost  zobrazovat  popř.  upravovat 

prostorové  informace  (data  uložená  pomocí  souřadnic  v  souřadnicovém  systému).  Ty 

mohou být spolu s atributovými daty uloženy přímo na serveru obecního úřadu nebo je lze 

zobrazovat v klientech pomocí mapových služeb.

Následující  kapitoly  popisují  způsoby  importu  některých  geografických  dat 

a možnosti jejich vizualizace pomocí klientů.

6.1 Import výměnného formátu ISKN

Pro  import  výměnného  formátu  ISKN  (dále  jen  NVF)  do  databáze 

PostgreSQL/PostGIS lze využít aplikaci vytvořenou jako součást této práce. Je napsaná 

v programovacím  jazyce  Python  verze  2.4.  Zdrojový  kód  je  kvůli  větší  přehlednosti 

rozdělen do pěti souborů:

• main.py (hlavní soubor aplikce, především vytváří GUI),

• init.py (inicializační  soubor  obsahující  především  vztahy  mezi 

tabulkami, slouží k tvorbě primárních a cizích klíčů),

• nvf2sql.py (provádí  vlastní  import  VF,  využívá  funkce  uložené 

v souborech funkce.py a geom.py),

• funkce.py (obsahuje funkce související s tvorbou atributových tabulek),

• geom.py (obsahuje funkce související s tvorbou geometrie).

Aplikaci tvoří jednoduché grafické uživatelské rozhraní (GUI) (obr.  6.1), které je 

v jazyce Python vytvořeno pomocí přídavného modulu Tkinter (url). Uživatel zadává pět 

vstupních parametrů:

• název datového zdroje ODBC,
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• název existující databáze PostgreSQL/PostGIS,

• uživatelské jméno pro přístup do databázového systému,

• heslo,

• název souboru NVF (musí být uložen v kořenovém adresáři aplikace).

Stisknutím tlačítka Convert začíná vlastní import dat.

Aplikace lze rozdělit  do několika částí,  které jsou podrobněji popsány v dalších 

kapitolách:

• Propojení jazyka Python s databází.

• Vytvoření atributových tabulek v databázi a jejich naplnění daty.

• Vytvoření vazeb mezi tabulkami (primární a cizí klíče).

• Tvorba geometrického sloupce v tabulce hranic parcel (HP).

• Tvorba geometrického sloupce v tabulce parcel (PAR)

• Přidání  dalších  atributových  sloupců  do  tabulky  parcel  (PAR)  kvůli 

vizualizaci.
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Obr. 6.1: GUI aplikace pro import VF.



Často  se  v textu  objevují  ukázky  zdrojového  kódu,  jenž  má  některé  konvence 

odlišné od jiných programovacích jazyků. Např. tělo procedury, podmínky, cykly nejsou 

ohraničeny žádnými závorkami ani nejsou ukončeny žádným speciálním slovem; veškerý 

kód tvořící tělo procedury je odsazen pomocí tabulátoru. Důležitou součástí zdrojového 

kódu jsou komentáře; ty se v Pythonu uvozují znakem #.

6.1.1 Propojení jazyka Python s PostgreSQL/PostGIS databází

Jednou  z  možností  propojení  jazyka  Python  s databází  je  použití  standardního 

ODBC  ovladače.  Aplikace  potom  po  uživateli  vyžaduje  mimo  jiné  název  zdroje  dat 

ODBC. Operační systém Windows XP poskytuje nástroj spravující datové zdroje pomocí 

ODBC.  Tento  nástroj  se  nachází  v Ovládací  panely/Nástroje  pro 
správu/Datové zdroje (ODBC). V záložce Uživatelské DSN je vidět seznam 

všech zdrojů dat, které se nachází na počítači a využívají ODBC (obr. 6.2). Ty lze přidávat, 

odebírat  nebo  upravovat.  Pro  každý  zdroj  dat  je  potřeba  vyplnit  všechny  požadované 

vstupní informace nutné k definování propojení (obr. ).
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Obr. 6.2: Správce zdrojů dat ODBC ve Windows XP.



Python uskuteční spojení pomocí jediného příkazu a nabízí několik dalších funkcí 

pro práci s databází. Při programování aplikace byly využity tyto funkce:

• uskutečnění spojení s databází (<conn>=odbc.odbc(<string>)),

• tvorba kurzoru (<cursor>=<conn>.cursor()),

• vykonání SQL dotazu (<cursor>.execute(<string>)),

• vrácení výsledků do proměnné (<result>=<cursor>.fetchall()).

<conn>,  <cursor> a  <result> jsou  libovolné  proměnné.  <string> je 

řetězec ve tvaru <ODBC zdroj>/<uživatelské jméno>/<heslo>.

Příklad  6.1 ukazuje  způsob  navázání  spojení  s  databází.  Řetězec 

od+'/'+user+'/'+pas obsahuje  název  ODBC  zdroje  (od),  uživatelské  jméno 

(user) a heslo (pas). Tyto tři proměnné se získají ze vstupních informací zadávaných 

uživatelem (viz. obr. 6.1).

6.1.2 Tvorba atributových tabulek a jejich naplnění daty z NVF

V souboru  nvf2sql.py se  nachází  část  zdrojového  kódu,  která  postupně 

prochází  jednotlivé  řádky  vstupního  souboru  NVF (obr.  6.3).  Podle  počátečních  dvou 

znaků každého řádku program spustí funkci ProcessB nebo funkci ProcessD. Obě tyto 

funkce vrací SQL dotaz.
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Příklad 6.1: Propojení s databází pomocí ODBC.

import dbi, odbc
try:

conn = odbc.odbc(od+'/'+user+'/'+pas)
except:

print "I am unable to connect to the database"
cur = conn.cursor()



Pro vytvoření nové tabulky se spouští funkce  ProcessB jejíž vstupní parametr 

tvoří  jeden řádek souboru NVF. Python obsahuje funkci split, pomocí níž a zadaného 

oddělovače (v tomto případě ;) rozdělí řádek a jeho části uloží do proměnné cols typu 

seznam. První položka proměnné  cols obsahuje název tabulky, další položky obsahují 

názvy sloupců tabulky spolu s jejich datovými typy. Z těchto údajů se sestaví SQL dotaz 

pro vytvoření nové tabulky (příklad  6.2), jenž je výstupem funkce  ProcessB. Způsob 

zápisu datových typů je  potřeba upravit,  jelikož v NVF se značí  jiným způsobem než 

v jazyce SQL. V NVF jsou datové typy určeny jedním písmenem (určuje, zda se jedná 

o číslo, text či datum) a číslem (udává délku). Např.  T20 značí textovou položku délky 

20 znaků (v SQL  varchar(20)).
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Obr. 6.3: Schéma zpracování souboru VF.
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Funkce  ProcessD,  jejíž vstupní parametr tvoří řádek souboru NVF, vrací SQL 

dotaz, který přidá do tabulky jeden záznam. Funkce split rozdělí řádek na části a uloží 

je  do  proměnné  cols typu  seznam (analogické  jako  v  předchozím  odstavci).  Každá 

položka obsahuje konkrétní hodnotu (kromě první, která obsahuje název tabulky). Z těchto 

hodnot se sestaví SQL dotaz (příklad 6.3), jenž je výstupem funkce ProcessD. Při tvorbě 

SQL  dotazu  je  důležité  přihlédnout  na  nedefinované  hodnoty.  V NVF  jsou  popsány 

prázdnými  uvozovkami;  v SQL příkazu  se  ovšem  zadávají  hodnotou  null.  Toto  řeší 

jednoduchá  podmínka.  Pokud  hodnotu  tvoří  datum,  je  potřeba  převézt  ho 

do srozumitelného formátu pro SQL.

6.1.3 Tvorba primárních a cizích klíčů

Primární klíč je atribut, který slouží k jednoznačné identifikaci záznamu v tabulce. 

Primární klíč tedy může být v tabulce jen jeden. Jeho tvorbu v existující tabulce pomocí 

SQL ukazuje příklad 6.4.
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Příklad 6.3: SQL příkaz pro vložení položky do tabulky z řádku VF.

&DRIZKU;616567;378338708

INSERT INTO rizku
VALUES (616567,378338708)

Příklad 6.2: SQL příkaz pro vytvoření tabulky z řádku VF.

&BRIZKU;KATUZE_KOD N6;RIZENI_ID N30

CREATE TABLE rizku(
katuze_kod numeric(6)
rizeni_id numeric(30)

)

Příklad 6.4: SQL příkaz pro tvorbu primárního klíče.

ALTER TABLE <tabulka> 
ADD CONSTRAINT <pk_nazev> PRIMARY KEY(<atribut>);



Cizí klíč je atribut, který slouží jako odkaz na jinou tabulku (obsahuje primární klíč 

jiné tabulky). Každá tabulka může mít libovolný počet cizích klíčů. Tvorbu cizího klíče 

ukazuje příklad 6.5. Atribut <Atribut2> je primárním klíčem tabulky <tabulka2>.

Program nejprve vytvoří SQL příkazy pro tvorbu primárních a cizích klíčů a uloží 

je  do  textových  souborů  Pkeys.txt,  resp.  Fkeys.txt.  Využívá  přitom  soubor 

init.py,  ve  kterém jsou  vztahy jednotlivých tabulek  zaznamenány.  Tyto  soubory  se 

vytváří  v průběhu průchodu programu celým souborem NVF. Ve druhé fázi se aplikují 

SQL příkazy ze souborů; nejprve se vytvoří všechny primární klíče, potom všechny cizí 

klíče.

6.1.4 Přidání geometrie hranicím parcel

Každá  hranice  parcel  je  tvořena  dvěma  body,  jejichž  souřadnice  se  nacházejí 

v tabulce SOBR. Všechny hranice parcel jsou potom uloženy v tabulce HP. Relační vztahy 

jsou patrné z obr. 6.4. 

Po vytvoření geometrického sloupce geomhp (postup popsán v kapitole  4.1.1) se 

pro každou hranici  parcel  aplikují  dva SQL dotazy.  První  z  nich určí  souřadnice bodů 

hranice parcel z tabulky SOBR (příklad 6.6), druhý aktualizuje tabulku HP (příklad 6.7).
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Obr. 6.4: Relace mezi tabulkami SOBR a HP.
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Příklad 6.5: SQL příkaz pro tvorbu cizího klíče.

ALTER TABLE <tabulka1> ADD CONSTRAINT <fk_nazev> FOREIGN 
KEY(<atribut1>)
REFERENCES <tabulka2>(<atribut2>);



V příkladu  6.6 znamená  <hpi_id> id aktuální hranice parcel. Tento SQL dotaz 

vrací dvě hodnoty souradnice_y a dvě hodnoty souřadnice_x.

Za <souradnice_x> a <souradnice_y> se v příkladu 6.7 dosadí konkrétní 

souřadnice  získané  z  předchozího  SQL  dotazu.  Hodnota  2065 označuje  SRID 

souřadnicového  systému  JTSK  (viz.  kapitola  4.1.1).  <hpi_id> znamená  id  aktuální 

hranice parcel.

6.1.5 Přidání geometrie parcelám

Při tvorbě geometrie pro parcely se vychází z tabulky hranic parcel (HP) (obr. 6.5). 

Každá hranice parcel je tvořena dvěma body a přes cizí klíč je spojena s jednou nebo 

dvěma parcelami (s jednou pokud se jedná o hranici katastrálního území).

Parcelu  lze  popsat  geometrií  typu  POLYGON.  Podle  OGC  (1999)  je  polygon 

definován jako rovinný povrch určený jednou vnější hranicí a žádnou nebo více vnitřními 

hranicemi.
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Příklad 6.6: SQL dotaz pro získání souřadnic bodů z tabulky SOBR.

SELECT souradnice_y,souradnice_x FROM sobr WHERE id IN 
        (SELECT bp_id FROM sbp WHERE hp_id="<hpi_id>)

Příklad 6.7: SQL příkaz pro aktualizaci tabulky HP.

UPDATE hp 
SET geom_hp = GeomFromText ('LINESTRING (<souradnice_x> 
<souradnice_y>)',2065)
WHERE id=<hpi_id>

Obr. 6.5: Relace mezi tabulkami HP a PAR.
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Pro každou parcelu se určí seznam hranic parcel, které ji  tvoří. Z každé hranice 

parcel  lze  získat  souřadnice dvou bodů,  které  ji  určují.  Tyto body určují  také  polygon 

tvořící  parcelu.  Tzn.  lze  určit  všechny body tvořící  parcelu.  Aby byl  polygon správně 

popsán  je potřeba určit, které body tvoří vnější hranici polygonu a které vnitřní hranice 

polygonu. Do PostGIS lze polygon uložit ve formátu WKT (viz. kapitola 4.1.1) jak ukazuje 

příklad 6.8. První množina bodů tvoří vnější hranici polygonu, další množiny tvoří vnitřní 

hranice.  Jednotlivé  body  každé  hranice  polygonu  musí  být  uspořádány,  tak  aby  jejich 

postupným spojením vznikla hranice.

Každá hranice polygonu (vnitřní nebo vnější) je tvořena stejným způsobem. Postup 

tvorby je patrný z obr. 6.6 a 6.7. V obr. 6.6 obsahuje proměnná PolyCoords souřadnice 

bodů tvořících hranici polygonu.

Obr. 6.7 znázorňuje postupný vznik hranice polygonu podle diagramu z obr. 6.6.
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Příklad 6.8: WKT reprezentace polygonu.

POLYGON((x11 y11 z11, x12 y12 z12,…, x1n y1n z1n),( x21 y21 z21, 
x22 y22 z22,…, x2m y2m z2m),…, ( xi1 yi1 zi1, xi2 yi2 zi2,…, xik 

yik zik))

Obr. 6.6: Diagram znázorňující tvorbu hranice polygonu.
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6.1.6 Přidání geometrie budovám

Při tvorbě geometrie pro budovy se postupuje analogicky jako při tvorbě geometrie 

pro  parcely.  Z  obr.  6.4,  6.5 a  6.8 je  patrná  podobnost  příslušných  tabulek  a  vazeb. 

Souřadnice  bodů  vztahujících  se  k  budovám i  parcelám se  nachází  ve  stejné  tabulce 

(SOBR).  Do  tabulky  obrazů  budov  (OB)  se  stejně  jako  do  tabulky  hranic  parcel  (HP) 

přidává  geometrie  typu  LINESTRING  definující  „úsečky“,  které  tvoří  budovy,  resp. 

parcely.  Do  tabulky  budov  (BUD),  resp.  parcel  (PAR)  se  přidává  geometrie  typu 

POLYGON definující budovu, resp. parcelu.

Nejprve se vytvoří geometrie pro obrazy budov (OB), které sice nejsou tak důležité 

jako hranice parcel, ale jejich geometrie (typ LINESTRING) se používá pro tvorbu vlastní 

geometrie budov (typ POLYGON). Postupuje se analogicky jako v kapitole  6.1.4. Název 

geometrického sloupce v tabulce obrazů budov (OB) je  geomob. Geometrie pro budovy 

(BUD) se vytváří analogicky jako v kapitole 6.1.5. Název geometrického sloupce v tabulce 

budov (BUD) je geombud.

Funkce použitá pro přidání geometrie do tabulky hranic parcel (HP), resp. obrazů 

budov (OB) se nazývá AddGeometryL. Jejími vstupními parametry jsou název databáze, 
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Obr. 6.8: Vazby mezi tabulkami vztahujícími se k budovám.
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Obr. 6.7: Postupná tvorba hranice polygonu.



tabulka (HP nebo  OB) a kurzor. Funkce pro přidání geometrie do tabulky parcel (PAR), 

resp.  budov (BUD)  se  nazývá AddGeometryP a jejími vstupními parametry  jsou  název 

databáze, tabulka (PAR nebo BUD), tabulka linií (HP nebo OB) a kurzor.

6.1.7 Přidání dalších sloupců do tabulky parcel pro snadnější vizualizaci

Snadnější a obsáhlejší  vizualizace atributových informací týkajících se parcel lze 

dosáhnout spojením tabulek. Tabulka parcel (PAR) obsahuje několik cizích klíčů, pomocí 

kterých  je  utvořena  vazba  s jinými  tabulkami,  jenž  nesou  také  informace  týkající  se 

jednotlivých  parcel.  Pomocí  SQL dotazu  lze  tyto  informace  snadno  získat.  Aplikace 

zobrazující tato data (viz. kapitola 3.4) ale nepodporují SQL jazyk, a tak je potřeba některé 

sloupce tabulek „nakopírovat“ do tabulky parcel  (PAR)  s  využitím cizího klíče;  jinými 

slovy tabulka parcel se rozroste o několik sloupců. V rámci této práci vznikly v tabulce 

parcel (PAR) dva nové sloupce  drupoz_nazev a  zpvypo_nazev. Obr.  6.9 ukazuje 

původní tabulku parcel (PAR) s vazbami na tabulky druh pozemku (DRUPOZ) a způsob 

využití pozemku (ZPVYPO) a následně tabulku parcel (PAR) po přidání nových sloupců.

Přidání  sloupce  nazev z tabulky  drupoz do  tabulky  parcel,  využitím  SQL 

dotazu, ukazuje příklad 6.9.

49

Obr. 6.9: Tabulka parcel před a po přidání nových sloupců.
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Praktické využití těchto nových sloupců lze ukázat v aplikaci JUMP nebo Quantum 

GIS. Podrobnější popis, jak pracovat s těmito dvěma aplikacemi naleznete v kapitole 6.5.1, 

resp. 6.5.2.

6.1.8 Výsledný datový model

Výsledný  datový  model  (jeho  nejdůležitější  část  ukazuje  obr.  6.10)  vychází 

z datového modelu ISKN. Obsahuje několik desítek tabulek,  navíc pět z  nich obsahuje 

kromě atributových dat i geometrii. Hranice parcel (HP), obrazy budov(OB) a další prvky 

mapy (DPM) mají geometrii typu LINESTRING, parcely (PAR) a budovy (BUD) jsou typu 

POLYGON. 
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Příklad 6.9: SQL příkaz pro „překopírování“ sloupce z jedné tabulky do druhé.

ALTER TABLE par ADD COLUMN drupoz_nazev varchar(60)
UPDATE par
SET drupoz_nazev = (SELECT nazev

FROM drupoz
WHERE drupoz.kod = par.drupoz_kod)

WHERE EXISTS
(SELECT nazev
FROM drupoz
WHERE drupoz.kod = par.drupoz_kod)



Geometrie u jednotlivých tabulek vycházejí ze souřadnic uložených v tabulce bodů 

polohopisu (SOBR). Souřadnice bodů se však nacházejí i v jiných tabulkách (např.  DPM, 

SBM,  OP),  které  je  možné  využít  při  přidávání  další  geometrie.  Pro  obce  je  důležité 

vizualizovat  především  vlastnické  vztahy  (které  souvisí  především  s  tabulkou  parcel 

a budov), proto nejsou do databáze další prostorové sloupce přidány.

V databázi nejsou zajištěna doménová integritní omezení, protože se nepředpokládá 

vstup  do  databáze  za  účelem  změn  dat.  Tato  omezení  lze  kdykoli  dodatečně 

doprogramovat. Integritní omezení lze rozdělit na:

• entitní (definice primárních klíčů),

• doménová (specifikace správné hodnoty atributů tabulky),

• referenční (definice cizích klíčů).
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Obr. 6.10: Stěžejní část výsledného datového modelu po importu VF.
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6.2 Import katastrální mapy digitální (KM-D)

ČÚZK poskytuje katastrální mapu digitalizovanou (KM-D) ve vektorovém formátu 

*.dgn.  Import  dat  v  tomto  formátu  nelze  přímo importovat  do PostGIS.  Existuje  však 

možnost, jak tento import zajistit. Lze ho rozdělit do tří fází:

• převedení souboru *.dgn do několika souborů ve formátu *.shp,

• import jednotlivých *.shp souborů do PostGIS,

• tvorba vazeb se SPI pomocí primárních a cizích klíčů.

Soubor *.dgn obsahuje několik vrstev a jeho převod do souborů *.shp lze těžko 

realizovat  pomocí  open source  technologií.  V tomto  místě  je  potřeba  využít  komerční 

software  (např.  produkt  firmy  ESRI  ArcGIS  či  český  Kokeš  od  firmy  GEPRO). 

V programu  ArcGIS  i  v  programu  Kokeš  lze  jednoduše  exportovat  libovolnou  vrstvu 

souboru *.dgn do souboru *.shp. Důležitý je export vrstev hranic parcel, vztažných bodů 

parcel a obrazů budov.

K importu *.shp souborů do PostGIS lze využít program  shp2pgsql,  který je 

součástí PostGIS. Tento program vytvoří ze souboru *.shp nový soubor obsahující SQL 

příkazy, pomocí kterých lze data uložit do PostGIS v podobě nově vzniklých tabulek (viz. 

kapitola 4.1.1).

Nově  vzniklé  tabulky  lze  mezi  sebou   a  s  tabulkou  parcel  (PAR)  provázat 

podobným způsobem, jak ukazuje obr.  6.10.  Provázání SPI a SGI (tedy vztažných bodů 

parcel a tabulky PAR) je popsáno v kapitole 6.3.

6.3 Import analogové katastrální mapy

Import analogové katastrální mapy lze rozdělit do čtyř hlavních kroků:

• scannování rastrů PK,

• trasformace do S-JTSK,

• vektorizace vztažných bodů parcel,
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• propojení vztažných bodů parcel s SPI.

Scannované mapy je nutné uložit ve formátu podporovaném mapovým serverem 

(většina běžných rastrových formátů). 

Před transformací do S-JTSK je třeba vzít v úvahu srážku mapy, která může činit až 

několik  procent.  Každý  mapový  list  mění  svůj  tvar  rozdílně  a  návaznost  jednotlivých 

mapových  listů  je  základní  požadavek  při  transformaci.  Deformaci  mapy  lze  popsat 

pomocí interpolačních ploch určených svým okrajem. Transformace do S-JTSK se provádí 

z  místního  souřadnicového  systému.  Existuje  několik  metod  transformace;  pro  účely 

použití  v  ISMO  lze  použít  projektivní  transformaci.  Pro  transformaci  jednotlivých 

mapových listů zatím neexistuje vhodný open source software, proto nezbývá než použít 

některou z  komerčních variant.   Podrobnější  informaci  o digitalizaci  analogových map 

uvádí Čada (2003). 

Vektorizace  vztažných  bodů  parcel  se  provádí  na  základě  transformovaného 

rastrového  podkladu  a  definiční  body  parcel  se  ukládají  přímo  do  PostGIS.  Jedná  se 

o poměrně zdlouhavou manuální práci.

Digitalizace SPI na celém území ČR byla dokončena v roce 1998. ČÚZK poskytuje 

SPI v novém výměnném formátu a lze ho do PostgreSQL importovat pomocí aplikace pro 

import dat ve výměnném formátu ISKN (viz. kapitola 6.1).

Tvorbou cizích klíčů je třeba zajistit vazbu mezi definičními body parcel a SPI (viz. 

obr.  6.11).  Při  zadávání  jednotlivých  definičních  bodů  parcel  by  bylo  možné  pomocí 

jednoduché aplikace  dotázat se uživatele na číslo parcely (kmenové číslo včetně příp. 

poddělení). Tato aplikace by na základě tohoto čísla parcely pomocí SQL dotazu (příklad 
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Obr. 6.11: Vztah mezi tabulkou parcel a tabulkou definičních bodů parcel.
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6.10)  přiřadila  do  tabulky  definičních  bodů  parcel  odpovídající  hodnotu  id z  tabulky 

parcel (PAR) .

V  příkladu  6.10 vytváří  <cislo>/<poddeleni> kompletní  číslo  parcely. 

Hodnota <id> je id právě vytvořeného definičního bodu parcely.

6.4 Import hybridní katastrální mapy

Podle  ČADA  (2003)  je  hybridní  digitální  katastrální  mapa  navržena  jako  

kombinace  průběžně  zpřesňovaného  celkového  rastru  v  S-JTSK  na  základě  výsledků  

zeměměřičských činností pro KN a vektorových dat vedených ve výměnném formátu DKM.

Při  importu  hybridní  mapy  je  již  vektorová  (definiční  body  parcel)  a  rastrová 

(transformovaná  mapa)  vrstva  k  dispozici.  Je  nutné  importovat  data  z  původního 

vektorového formátu do PostGIS databáze. To lze zajistit standardními funkcemi. Rastrová 

data  je  potřeba  převézt  z  formátu  *.cit  do  jiného  rastrového  formátu  podporovaného 

silnými  klienty  a  mapovým serverem.  Existuje  také  možnost  importovat  rastrová  data 

přímo do PostGIS (viz. kapitola 4.1.1). Více informací o vedení hybridní katastrální mapy 

poskytuje ČADA (2003)

6.5 Vizualizace v silném klientovi

Data uložená v PostgreSQL/PostGIS lze jako vrstvy zobrazovat v silných klientech 

a  pomocí  některých  nástrojů  lze  přidávat  další  vizualizační  prvky.  Obecně  je  lepší 

předpřipravit si data v databázi (např. viz kapitola 6.1.7).
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Příklad 6.10: SQL příkaz pro přidělení id parcely do tabulky definičních bodů parcel.

UPDATE definicni_body_parcel
SET id = (SELECT id FROM par

WHERE (kmenove_cislo_par = <cislo>) AND
(poddeleni_cisla_par = <poddeleni>))

WHERE id = <id>



6.5.1 JUMP

JUMP  sám  o  sobě  propojení  s databází  PostGIS  nepodporuje.  Přidáním 

rozšiřujícího  modulu  lze  ovšem  data  z PostGIS  načítat.  Novou  vrstvu  lze  přidat 

po vyplnění údajů pro vstup do databáze. Jedním z údajů je název tabulky, ve které musí 

existovat alespoň jeden sloupec s geometrií.  Pokud tabulka obsahuje více prostorových 

sloupců, vytvoří JUMP vrstvu pomocí prvně uloženého sloupce. Všechny ostatní sloupce 

(prostorové i atributové) slouží jako vrstvy.

U každé vektorové vrstvy je možné nastavit libovolnou barvu pomocí modelu RGB 

nebo HSB, podporovaná je průhlednost vrstev. JUMP také umožňuje popis a vizualizaci 

geografických prvků na základě atributů (obr. 6.12).

V kapitole  6.1.7 byly  do  tabulky  parcel  přidány  dva  sloupce  z  jiných  tabulek. 

Využití  jednoho z  nich  je  patrné  z  obr.  6.12,  ve  kterém je  legenda vytvořena  pomocí 

sloupce drupoz_nazev (název druhu pozemku).
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Obr. 6.12: Katastrální mapa vizualizovaná v programu JUMP.



6.5.2 Quantum GIS

Quantum  GIS  podporuje  PostGIS  přímo,  bez  nutnosti  přídavného  modulu. 

Vyplněné  údaje  pro  navázání  spojení  s  PostGIS  lze  uložit  a  při  následném  spuštění 

Quantum GIS není potřeba údaje znovu vyplňovat. V případě více geometrických sloupců 

obsažených v  jedné  tabulce  si  lze  vybrat  ten,  který  se  použije  při  vizualizaci.  Ostatní 

sloupce (prostorové i atributové) slouží jako atributy vrstvy.

Quantum GIS poskytuje  podobné možnosti  vizualizace  vektorových vrstev jako 

JUMP. Navíc bodové vrstvy lze zobrazit  pomocí symbolů. Ty jsou uloženy ve formátu 

SVG, takže lze jednoduše jakýkoli symbol vytvořit a přidat. Quantum GIS nepodporuje 

průhlednost vrstev.
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7 Závěr

Cílem  mé  práce  bylo  navrhnout  a  implementovat  finančně  nenáročné  řešení 

informačního systému malé obce. 

Před zahájením práce jsem získal informace o činnostech na obecních úřadech a o 

technickém vybavení obcí konzultacemi se starosty a pracovníky úřadů (obce Rouchovany, 

Hrotovice, Horní Heřmanice). Z těchto poznatků a z práce J. Novotného jsem usoudil, že 

přes rozdílné finanční možnosti a různou technickou úroveň existují společné nároky na 

obsah informačního systému.

Vzhledem k různorodosti datových podkladů v jednotlivých obcích je velmi obtížné 

jednotně realizovat řešení informačního systému. Důraz je kladen na import dat katastru 

nemovitostí,  která  tvoří  základ  informačního  systému  malé  obce.  Soubor  popisných 

informací (SPI) lze získat pro jakoukoli obec ve výměnném formátu ISKN. Naproti tomu 

soubor geodetických informací (SGI) je udržován rozdílnými způsoby. V práci jsem se 

snažil popsat možnosti importu SPI a SGI pomocí open source technologií. Součástí práce 

je  program,  který  importuje  data  ve  výměnném  formátu  ISKN  do  databáze 

PostgreSQL/PostGIS.

Existují portály poskytující data vztahující se k celé ČR formou mapových služeb 

(např. WMS, WFS). Do tenkého či silného klienta lze takováto data kdykoli jednoduše 

přidávat a není potřeba data nijak aktualizovat.

Open source řešení se nabízelo především kvůli finanční nenáročnosti, postačující 

funkcionalitě  a  dostatečné  dokumentaci  softwaru.  V některých  částech  importu  (např. 

transformace rastrových map, převod katastrální mapy ze souboru *.dgn do souborů *.shp) 

je  vhodné  použít  komerční  software  především  z  důvodu  podstatně  jednodušší  práce. 

Komerční  software je  vhodné použít  pouze na přípravu dat,  vlastní  informační  systém 

může být  realizován kompletně  pomocí  open source technologií.  Rozhodnutí  o  použití 

operačního  systému lze  ponechat  na  uživatelích  a  administrátorech  a  jejich  finančních 

možnostech. Open source programy fungují na většině operačních systémů a není proto 

nezbytně nutné používat pouze open source operační systém Linux.
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Příloha I: Grafické ukázky z programu JUMP

Obr. P-1: Vrstva DMU-25 přidaná pomocí WMS společně s vrstvou parcel.

Obr. P-2: Ortofotomapa přidaná pomocí WMS a vrstva budov s domovním číslem.
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Příloha II: Adresářová struktura přiloženého CD

CD
-- Data (NVF) - Bylany 
-- DP - text 
-- Import VF ISKN - Skripty 
-- Literatura 

-- AQUINO(2003) 
-- ČADA(2003) 
-- ČÚZK(2004) 
-- NOVOTNÝ(2005) 
-- OGC(1999) 
-- OGC(2005) 
-- Refractions Research 
-- SHERMAN(2005) 
-- Vivid Solutions, Inc
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